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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 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, administrēšana; 

- Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālais kontaktpunkts. 

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 

2014. gadā Fonda administrācijas galvenie uzdevumi bija nodrošināt jaunās politikas 

iniciatīvas – principa „Nauda atgriežas dabā” īstenošana, būtiski pieaugot finansējamo projektu 

skaitam no apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti”.  

Pārskata gads no iestādes darbības viedokļa bija nozīmīgs ar personāla sastāva pieaugumu, 

jaunu projektu konkursu organizēšanu. Būtiskākais izaicinājums šajā jomā bija nodrošinot 
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nemainīgu pakalpojuma kvalitāti iestādes klientiem (komersantiem – apsaimniekošanas 

sistēmām) un 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 (euro) 

Nr.p.k

. 
 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā): 
2 495 605 4 825 979 4 825 979 

1.1. dotācijas 2 495 605 4 825 979 4 825 979 

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): 2 329 008 4 825 979 4 717 267 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 2 321 172 4 797 468 4 688 839 

2.1.1. kārtējie izdevumi 699 481 720 316 714 904 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  724 031 2 652 657 2 557 799 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
864 947 1 051 337 1 044 514 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 32 713 373 158 371 622 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 7 836 28 511 28 428 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā „Par valsts budžetu 2014. gadam” 

noteiktā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem. 
 

3. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums 2014. gadā  
 

Fonda izdevumi 2014. gadā (EUR) 

2014. gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

4 825 979 4 717 267 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 224 080 219 222 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 2 939 484 2 843 131 

     t.sk. dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem 

projektu īstenošanai 
2 476 285 2 469 236 

     t.sk. sociālie pabalsti zaudējumu kompensāciju izmaksāšanai par 

īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku 

nodarītājiem postījumiem * 

176 372 88 563 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam projektu īstenošanai 
140 228 139 655 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim projektu īstenošanai 

146 599 145 677 

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 611 078 610 400 

    t.sk. kārtējo izdevumu projekti 502 497 501 866 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām projektu īstenošanai 

86 331 86 291 

    t.sk. kapitālo izdevumu projekti 22 250 22 243 

Apakšprogramma 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijas” 1 051 337 1 044 514 
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* 2014. gada 19. marta Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2013-13-01 „Par Sugu un biotopu aizsardzības likuma 

pārejas noteikumu 8.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam”.  

 

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 (euro) 

Nr.p.k

. 
 

Iepriekšējā 

gadā (faktiskā 

izpilde) 

Pārskata gadā 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 

1. Finanšu resursi izdevumu segšanai 

(kopā): 
1 206 355 1 560 961 1 609 381 

1.1. dotācijas 645 523 1 212 725 1 212 725 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 560 832 348 236 396 656 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 935 691 1 760 040 1 086 465 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 803 195 1 662 984 1 039 895 

2.1.1. kārtējie izdevumi 439 084 898 678 484 682 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  315 747 604 548 434 016 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 48 364 159 758 121 197 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 132 496 97 056 46 570 

 

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. 

 

5. tabula 

Valsts budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” līdzekļu izlietojums 2014. gadā 

Fonda izdevumi 2014. gadā (EUR) 

2014. gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

1 760 040 1 086 465 

Apakšprogramma 70.06.00 „LIFE programmas projekti” 1 760 040 1 086 465 

     t.sk. kārtējo izdevumu projekti 898 678 484 682 

     t.sk. subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu 

finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

604 548 434 016 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts 

pamatbudžetu 

82 000 82 000 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 

ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 

77 758 39 197 
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(pasākumiem) 

     t.sk. kapitālo izdevumu projekti 97 056 46 570 

 

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. 
 

6. tabula 

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

izlietojums (euro) 

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): 218 983 224 080 224 080 

dotācijas 218 983 224 080 224 080 

Izdevumi (kopā): 202 242 224 080 219 222 

uzturēšanas izdevumi (kopā): 194 406 217 819 213 038 

kārtējie izdevumi 194 406 217 819 213 038 

Atalgojums 

(EKK1100) 
Mēneša amatalga amatpersonām (darbiniekiem) 
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba 

samaksas sistēmu, piemaksas, prēmijas. 
91 947 107 062 106 581 

Sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
(EKK1200) 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas (slimības nauda, atvaļinājuma 
nauda, atlaišanas pabalsts). 

24 758 32 159 32 021 

Komandējumi 

(EKK2100) 

Iekšzemes, ārvalstu darba komandējumi, dienesta 

braucieni 
151 0 0 

Sakaru 

pakalpojumi 

(EKK2210) 

Pasta, telefona, interneta un citi sakaru 
pakalpojumi 4 931 5 490 5 489 

Administratīvie 

izdevumi 

(EKK2230) 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 
darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6 984 6 730 6 729 

Remontdarbi  

un uzturēšana 

(EKK2240) 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 3 540 3 388 3 386 

Informācijas 

tehnoloģijas 
(EKK2250) 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (IT 

uzturēšana, pilnveidošana un papildināšana) 4 234 3 503 3 502 

Īre un noma 
(EKK2260) 

Telpu un transportlīdzekļu noma 
19 082 23 527 19 373 

Pārējie 

pakalpojumi 
(EKK2270) 

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem par 
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 

pakalpojumiem. Un citi iestādes pakalpojumi. 

34 714 31 024 31 022 

Biroja preces  

un inventārs 
(EKK2310) 

Izdevumi par kancelejas precēm iestādes 
darbības nodrošināšanai un arī nebūtisku 

inventāra priekšmetu iegāde, kura kalpošanas 

laiks ir mazāks par vienu gadu 

2 284 2 700 2 700 

Enerģētiskie 

materiāli 

(EKK2320) 

Degviela nomātajam autotransportam 
1 423 1 200 1 200 

Iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
(EKK2350) 

Materiāli un preces, kas nepieciešami, lai 
uzturētu un remontētu telpas, kā arī iestāžu 

saimniecības vajadzībām 

358 1 036 1 035 

Kapitālie izdevumi  

(EKK 5120) 

Datorprogrammu licences un līdzīgas tiesības 
730 1 452 1 452 

Kapitālie izdevumi  
(EKK 5230) 

Datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas 

iegāde un saimniecības pamatlīdzekļu iegāde 
7 106 4 809 4 732 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2014. gada pārskats 8 

* Atbilstoši 2005.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu 

klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām” (http://likumi.lv/doc.php?id=124833) 

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.  

2014. gadā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” tika iesniegti 481 projekta iesniegums.  

1. attēls 

Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto projektu iesniegumu skaits 

 

2014.gadā tikai izsludināti un piešķirts finansējums no šīs apakšprogrammas 19 projektu 

konkursiem par kopējo summu 1 969 854 EUR.  

7. tabula 

Organizētie projektu konkursi finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti” 

Npk 

V
a
d

lī
n

ij
a
 

Aktivitāte 

Iesniegto 

projektu 

skaits 

Finansēto 

projektu 

skaits 

Piešķirtais 

finansējums 

(EUR) 

1 

E
*
 Periodisko izdevumu izdošana 5 4 148 505 

2 TV un radio raidījumu veidošana 8 7 291 739 

3 

A
tb

il
d

īg
s 

d
zī

v
es

v
ei

d
s 

Vides izglītības nometnes bērniem un 

jauniešiem I kārta 
72 37 121 552 

4 
Vides izglītības nometnes bērniem un 

jauniešiem II kārta 
66 31 101 520 

5 
Vides izglītības nometnes bērniem un 

jauniešiem ar invaliditāti 
11 10 49 335 

6 Akciju un kampaņu organizēšana 40 16 192 325 

7 Atbalsts vietējām vides iniciatīvām 39 19 71 203 

8 
Publisku sabiedrības vides 

izglītošanas pasākumu organizēšana 
13 7 27 811 

9 
Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšanas pasākumi 
14 13 25 743 

10 Vietējo dabas vērtību apzināšanas 20 12 24 899 
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pasākumi 

11 
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Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības pasākumu plānošana un 

ieviešana 
20 14 258 828 

12 
Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana 

un ieviešana 
2 2 40 854 

13 Zivju aizsardzības pasākumi 5 3 34 388 

14 

Vietējas nozīmes Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju izveidošana un 

integrēšana teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentos 

1 1 13 537 

15 
Ekosistēmu un to sniegto 

pakalpojumu izvērtēšana 
6 2 47 636 

16 

M
u
lt
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 p
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k
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Sadarbības projekti starp NVO un 

vides institūcijām kvalitatīvas vides 

komunikācijas nodrošināšanai 

9 7 229 616 

17 

Sadarbības projekti starp NVO un 

vides institūcijām vides aizsardzības 

sistēmas kapacitātes palielināšanai 

vides jautājumu risināšanā 

9 9 62 667 

18 

Sadarbības projekti starp NVO un 

vides institūcijām ekosistēmu un to 

dabisko struktūru, kā arī vietējo 

savvaļas sugu daudzveidības 

saglabāšanai un atjaunošanai 

11 6 101 178 

19 

Informācijas iegūšana, apstrāde, 

analīze vides politikas sekmīgai 

ieviešana 

14 6 126 518 

  KOPĀ 365 206 1 969 854 

E* - plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā 

 

2014. gadā no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansēto projektu 

sarakstu skat. Pielikumā Nr.1.  

 

Vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas 

jomā”:  

Ar Fonda atbalstu 2014. 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, kā arī 

reģionālajās televīzijās tika veidoti un pārraidīti raidījumi par vides aizsardzības tematiku. 

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”.  

Vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids” 

 Ar Fonda finansējumu 2014.gada vasarā un rudenī visos Latvijas reģionos kopā tika 

organizētas 70 vides izglītības nometnes, kurās kopumā piedalījās apmērām 2000 bērni un 

jaunieši. Atsevišķs konkurss tika rīkots arī vides izglītības nometnēm bērniem un jauniešiem ar 

invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām), kura ietvaros finansējumu saņēma 10 nometnes ar kopējo 
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dalībnieku skaitu – 200. Pirmoreiz Fonds izsludināja projektu konkursus aktivitātēs „Atbalsts 

vietējām vides iniciatīvām” un „Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi”, un šo projektu 

dažādos Latvijas reģionos tika īstenoti dažādi vides izglītības infrastruktūras ierīkošanas un 

uzlabošanas pasākumi, kā arī informatīvi izglītojošas aktivitātes. Vadlīnijas ietvaros projektu 

konkursos tika finansētas plašu publicitāti ieguvušas izglītojošas kampaņas (akcijas) kā „Mana 

jūra 2014”, „Zemes stunda 2014”, „Atbildīgs pārtikas patēriņš”, kā arī kampaņas specifiskai 

mērķauditorija vai reģionam – „Saules kauss 2014”, „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 

meža apsaimniekošanā”, „Sabiedrības izglītošanas kampaņa par videi draudzīgu neizlietoto zāļu 

utilizāciju”, „Bike to work nedēļas aktivitāšu nodrošināšana Rīgas pilsētā” u.c. 

Vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana un aizsardzība” 

 Aktivitātē „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) aizsardzības pasākumu plānošana 

un ieviešana” tika īstenotas dažādi pasākumi tādās ĪADT kā Engures ezera dabas parkā (aploku 

izbūve un krūmu ciršana), Ķemeru Nacionālajā parkā (krūmu ciršana un izvākšana, celmu un 

ciņu frēzēšana, niedru un zāles pļaušana biotopos „Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs", 

"Palieņu zālāji", "Kaļķaini zāļu purvi", "Kadiķu audzes virsājos un zālājos"), Lielupes grīvas 

pļavās (informatīvie stendi, pļavu pļaušana), Dabas parkā „Pape” (aploka rekonstrukcija), 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (upju tīrīšana), Abavas ielejas dabas parkā (zālāju 

atjaunošana, taku, žogu un informatīvo stendu atjaunošana). Turpinot iepriekšējo gadu praksi, 

tika finansēts 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 dienestu. Vidējais reidu 

skaits mēnesī ~ 25. 

Vadlīnija „Multisektoriālie projekti” 

 Vadlīnijas ietvaros tika finansēti 6 informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes projekti 

vides politikas sekmīgai ieviešanai tādās vides aizsardzības jomās kā ūdenssaimniecība, klimata 

pārmaiņu mazināšana, atkritumu apsaimniekošana, dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība un vides monitorings. Pirmo reizi tika izsludināts un sekmīgi īstenots konkurss, 

kuros finansējums tika piešķirts sabiedrisko organizāciju un valsts vides institūciju sadarbības 

projektiem. Šo projektu ietvaros tika realizētas dažādas vides izglītības un vides komunikācijas 

aktivitātes nacionālas nozīmes vides izglītības centros - Latvijas Dabas muzejā, Nacionālajā 

Botāniskajā dārzā, Dabas aizsardzības pārvaldes vides izglītības centros. Sadarbības projektos 

ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi sabiedriskās organizācijas realizēja 

projektus vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai tādās jomās, kā gaisa kvalitātes 

kontroles uzlabošana, zivju resursu aizsardzība, Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un 

ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

 
2. attēls 

Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursu līdzekļu sadalījums pa 

projektu vadlīnijām 2014. gadā 

 

 

 

1054633; 54% 
395243; 20% 

519979; 26% 
Vides izglītība un

audzināšana

Dabas un bioloģiskās

daudzveidības aizsardzība

Multisektoriālie projekti
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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) 2014.gadā īstenots 31 

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

un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. 

Īstenojot projektus 2014.gadā sasniegti sekojoši rezultāti: 

- Organizēti 5 pilnas dienas semināri 1973.gada Vašingtonas konvencijas (CITES) 

ieviešanā un kontrolē iesaistīto valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem dažādos 

Latvijas reģionos. informatīvais buklets (3 valodas) par CITES pamatnosacījumiem un 

aktuālu informāciju tūristiem, lai novērstu risku nezināšanas dēļ kļūt par apdraudēto 

sugu kontrabandistiem. Izgatavotas 2 informatīvās stikla vitrīnas par CITES, kuros 

eksponēti Latvijā līdz šim konfiscētie CITES īpatņi un sniegta pamatinformācija par 

CITES mērķiem un galvenajiem nosacījumiem;  

- Organizēti 5 semināri 300 DAP departamentu un reģionālo struktūrvienību darbinieku 

kvalifikācijas celšanai, pilnveidojot cilvēkresursu attīstības un vadības sistēmu, kā arī 

nodrošināt DAP sniegto pakalpojumu kvalitāti; 

- Organizēts trīs atkārtojumos teorētiskās apmācības seminārs un vairākas praktiskas 

nodarbības, kurā laikā 130 sertificēti un topoši dabas eksperti cēluši savu kvalifikāciju 

Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu identificēšanā, kā arī sertificēta eksperta 

atzinumu sagatavošanā; 

- Nodrošināta nepieciešamas informācijas iegūšana par gandrīz pusi no valsts nozīmes 

ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijās esošajām ģeoloģiskajām 

un citām vērtībām valsts, kā arī iegūta informācija par 48 dabas pieminekļiem 

dižakmeņiem; 

- Nodrošināta priekšizpēte 3 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) paplašināšanai 

atbilstoši īpaši aizsargājamu sugu un biotopu izplatībai, kā arī veikts izvērtējums vai 

esošas ĪADT atbilst ĪADT un Natura 2000 statusam, izvērtējot alternatīvas nodrošināt 

aizsardzību citās biotopu atradnes; 

- Nodrošināta meliorācijas sistēmas rekonstrukcija Smārdes pagasta Kūdras ciema 

apkārtnē, Engures novadā un tajā esošajām sugām un biotopiem Ķemeru nacionālajā 

parkā; 

- Nodrošināta 42,24 ha platības atbrīvošana no kokaugiem un zālāju apauguma, ka 

prioritāri svarīgākas daļas no Teiču dabas rezervāta, Krustkalnu dabas rezervāta un 

Slīteres nacionālā parka apsaimniekošanas plānā minētajām darbībām; 

- Dabas muzeja izveidota ekspozīcija „Latvijas ģeoloģija”, paplašināts muzeja 

tematiskais piedāvājums, veicināta sabiedrības interese par Latvijas ģeoloģiju, kā arī 

nodrošināta kvalitatīva krājumu eksponēšana; 

- Dabas muzeja izveidota interaktīva ceļojoša izstāde „Dziļāk mežā!”, lai izglītotu un 

ieinteresētu Latvijas iedzīvotājus, īpaši skolēnus visos novados par vienu no Latvijas 

dabas vērtībām – mežu, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas nozīmes aizsargājamiem 

mežu biotopiem un sugām; 

- Nodrošināta pārskata sagatavošana par sākotnēja radona novērtējumu; 

- Nodrošināta LIFE kapacitātes programmas izstrādāšana un LIFE projekta pieteikuma 

sagatavošana atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātām vadlīnijām, kā arī to iesniegšana 

Eiropas Komisijā, izmantojot LIFE projektu rakstīšana vietni eProposal; 
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- Nodrošināta priekšizpēte, kā arī izstrādāta nacionālā pieeja metodika priekšlikumu 

pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai līdz 2020.gadam 

Latvijas jūras ūdeņos; 

- Nodrošināta metodikas izstrāde par to kādā veidā pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām 

– Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē būtu veicams mājsaimniecību radītā 

piesārņojuma novērtējums, kā arī veikta izstrādātas metodikas testēšana Ventspils 

pilsētai; 

- Nodrošināta iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes 

novērtēšanas metodes izstrāde pirmajā kārta, lai nodrošinātu pilnīgas upju un ezeru 

bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes izveidi Latvijā;  

- Nodrošināta VARAM līdzdalība 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, 

infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”; 

- Sniegts atbalsts VPVB kapacitātes stiprināšanai saistība ar izaugsmes stratēģijas 

prioritārajiem virzieniem saistītu paredzēto darbību projektu izvērtēšana;  

- Organizēti 5 semināri 129 Lielrīgas RVP VVD esošiem un jauniem darbiniekiem par 

gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa 

novērtēšanu, ar mērķi paaugstināt darbinieku profesionālo kvalifikāciju un darba 

efektivitāti, kā arī veicināt pārvaldes kapacitātes stiprināšanu efektīvu lēmumu 

pieņemšanā; 

- Nodrošināta semināru organizēšana 28 VVD speciālistiem par Konvencijas par ķīmisko 

ieroču izplatīšanas, ražošanas, uzkrāšanas un lietošanas aizliegumu un to iznīcināšanu, 

23 uzņēmējiem un arī citām iesaistītājām institūcijām par Ķīmisko ieroču konvencijas 

ieviešanu Latvijā organizēšana, kā arī divu dienu Baltijas un Ziemeļvalstu starptautiska 

sanāksme par Ķīmisko ieroču konvencijas īstenošanas pasākumiem; 

- Nodrošināta Latvijas pilnvērtīga un aktīva dalība ES vides institūciju asociācijā 

(IMPEL) un, atbilstoši IMPEL darbības mērķiem, sniegts atbalsts Valsts vides dienesta 

pamatdarbības kvalitātes nodrošināšanā vides atļauju izsniegšanā un vides inspekcijā; 

- Nodrošināta VVD vispārējās apmācības sistēmas izstrāde, kas vērsta uz sistemātisku, 

vairāku līmeņu visu VVD darbinieku apmācības nodrošināšanu; 

- Nodrošināta ikgadējas starptautiskās Helsinku komisijas Jūrlietu grupas sanāksmes 

HELCOM MATITIME 14/2014 norise Latvijā; 

- Nodrošināta ikgadējas starptautiskās Baltijas jūras naftas avārijas seku likvidācijas 

mācību BALEX DELTA 2014 norise Latvijā; 

- Nodrošināta pastiprināta kontrole lašveidīgo zivju saudzēšanas un nārsta periodos, 

rūpniecisko un amatieru zvejas aizliegumu vietās un laikos Latvijas ūdenstilpēs, 

piekrastē un jūrā; 

- Nodrošināta ikgadējas Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā 

norise Latvijā; 

- Sniegts atbalsts VVD kapacitātes stiprināšanai saistība ar Kohēzijas fonda finansētiem 

un VVD realizētājiem projektiem; 

- Nodrošinātas apmācības 157 VVD ierēdņu un darbinieku Valsts administrācijas skolas 

piedāvātos apmācību kursos, ar mērķi paaugstināt darbinieku profesionalitāti un 

motivāciju strādāt valsts pārvaldē, kā arī angļu valodas apmācības 33 VVD darbinieku, 

kuriem tiešo amata pienākumu izpildes kvalitātes paaugstināšanai un pilnveidošanai, 

nepieciešams paaugstināt angļu valodas zināšanu līmeni; 

- Veidota un uzturēta in vitro 70 Latvijas 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 otrās kārtas 
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izveidošana un paplašināšana – biotopu takas – vietējas populācijas genofonda 

saglabāšanai; 

- Nodrošināta pirmās kārtas izstrāde zinātniski pamatotas, Latvijas apstākļiem piemērotas 

un ES Ūdens Struktūrdirektīvas (2000/60/EK) prasībām atbilstošas, Latvijas piekrastes 

un pārejas ūdeņu novērtēšanas bioloģisko elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa 

bezmugurkaulinieku faunas, zivju) kvalitātes robežas; 

- Nodrošināta upju slodžu modelēšanas metodikas izstrāde, kas atbilst HELCOM PLC 

vajadzībām. 

 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.  

2014. gadā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai starptautiskām organizācijām un 

līgumiem veiktas iemaksas 1 044 514 euro apmērā, t.sk.:  
8. tabula 

 

1.  

 

Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām, tai skaitā: 

 Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošām vielām; 

 Līgumam par sikspārņu aizsardzību Eiropā (EIROBAT); 

 Konvencijai cīņai pret tuksnešu paplašināšanos; 

 Ženēvas konvencijai „Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos 

attālumos”, Protokols pie šīs konvencijas (EMEP); 

 Konvencijai par klimata pārmaiņām, Kioto protokols, Kioto protokola 

elastīgo mehānismu darbībai; 

 Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā, ar kuru 

starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana 

attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem; 

 Stokholmas konvencijai par noturīgajiem organiskajiem 

piesārņotājiem; 

 Bāzeles konvencijai par bīstamo atkritumu pārvietošanu; 

 Vašingtonas konvencijai par tirdzniecību ar apdraudētām sugām 

(CITES) un Eiropas Savienības savvaļas sugu tirdzniecības datubāzei; 

 Ramsāres konvencijai par mitrainēm; 

 Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fondam; 

 Riodežaneiro konvencijai par bioloģisko daudzveidību, Starpvaldību 

bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu zinātnes 

politikas platformai (IPBES) – par 2013.gadu. 

 

167881 

2.  Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijai (EUMETSAT); 436 667 

3.  ES vides institūciju asociācijai (IMPEL); 5 000 

4.  Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centram (ECMWF); 42 720 

5.  Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs.sekretariātam (Baltic 21); 9 342 

6.  
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Informācijas 

datoru un komunikācijas politikas (ICCP) komitejai; 

10 800 

7.  Orhūsas konvencijai par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 3 000 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2014. gada pārskats 14 

pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 

Protokols par piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistriem (PRTR); 

8.  Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (SAEA); 170 673 

9.  Helsinku konvencijas sekretariātam (HELCOM); 147 821 

10.  Vispasaules meteoroloģiskā organizācijai (WMO). 50 610 

 KOPĀ EUR: 1 044 514 

 

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 un klimata finanšu instrumenta LIFE programmā, 

kas izveidota, lai īstenotu, atjaunotu un uzlabotu ES vides un klimata politiku un likumdošanu.  

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regulai Nr.1293/2013 

par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi un pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2014.gada 25.augustā rīkojumu Nr.447 „Par Latvijas institūciju dalību Eiropas 

Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā” un Latvijas 

vides aizsardzības fonda administrācijas 2014.gada 25.augusta rīkojuma Nr.1-02/15 

apstiprināto kārtību „Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmas LIFE projektu 

nacionālā līdzfinansējuma iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība programmas 

periodam 2014-2017” tika izsludināts valsts budžeta līdzfinansējuma konkurss projektiem, kas 

2014.gadā piedalās Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu programmā LIFE šādās 

apakšprogrammās:  

 LIFE daba un bioloģiskā daudzveidība;  

 LIFE vide un resursefektivitāte;  

 LIFE pārvaldība un informācija;  

 LIFE klimata pārmaiņu mazināšana;  

 LIFE pielāgošanās klimata pārmaiņām;  

 LIFE klimata pārvaldība un informācija 

Fonda administrācija ir LIFE programmas nacionālais kontaktpunkts, kas sabiedrību informē 

par Eiropas Kopienas vides un klimata finanšu programmas LIFE izsludināto projektu 

konkursu, izsludina LIFE projektu konkursu līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta. 

2014.gadā konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai tika iesniegti 15 projektu 

iesniegumi. Konceptuālu nacionālā līdzfinansējuma atbalstu saņēma 12 projekta iesniegumi (3 

projekta iesniegumi noraidīti, jo tajos konstatēta neatbilstība LIFE 2014.-2017.gada daudzgadu 

programmas prioritātes). EK iesniegti 11 projektu pieteikumi.  

2014.gadā Latvijā tika īstenoti 15 LIFE projekti no iepriekšējā finansējuma perioda, no tiem 

Fonda līdzfinansējumu saņēma 12 projekti: 

- 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; 

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

Natura 2000 teritorijā "Dvietes paliene”” mērķis 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 
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un vietējās pašvaldības iesaistīšanos ES nozīmes aizsargājamām sugām, it īpaši griezei, 

labvēlīgā Dvietes palienes Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanā; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- nodibinājuma „Latvijas Dabas fonds” īstenotā projekta „Lielā dumpju biotopa atjaunošana 

divos piekrastes ezeros Latvijā” mērķis ir mazināt divu nozīmīgāko piekrastes ezeru un 

Natura 2000 teritoriju eitrofikāciju un novērst apstākļus, kas veicina ES nozīmes sugu un 

biotopu izzušanu Engures un Papes ezeros, īpaši fokusējoties uz lielajam dumpim piemērotu 

biotopu izveidi; 

- biedrības „Baltijas Vides Forums” īstenotā projekta „Alternatīvas biomasas izmantošanas 

iespējas bioloģiskās daudzveidības un ainavas uzturēšanai lauksaimniecības zemēs” 
mērķis ir saglabāt un atjaunot bioloģiski vērtīgos zālājus Siguldas un Ludzas novados (t.sk. 

Biotopu direktīvas 1. pielikumā minētos ES nozīmes zālāju biotopus) un nodrošināt to 

kompleksu aizsardzību, integrējot zālāju apsaimniekošanu ekonomiski ilgtspējīgos 

saimniekošanas modeļos; 

- Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs īstenotā projekta „Aizsārgājamu 

putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mērķi ir 
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antropogēnā un dabiskā traucējuma trūkuma un nosusināšanas izraisītās aizaugšanas 

apdraudēto īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas un 

barošanās dzīvotņu atjaunošana; apstākļu nodrošināšana, kas ļautu ilgstoši saglabāties 

aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas vērtībām, veicot visaptverošu aizsardzības un 

apsaimniekošanas plānošanu, ņemot vērā teritorijas īpašnieku un apsaimniekotāju 

vajadzības un kapacitāti, un izglītojot teritorijas īpašniekus, apsaimniekotājus un 

apmeklētājus; sadarbība un starptautisku tīklu veidošana ar citiem militāriem mērķiem 

izmantotu Natura 2000 teritoriju apsaimniekotājiem un institūcijām, kas nodarbojas ar 

līdzīgu sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu 

novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” 

mērķis ir veikt noteiktu ekosistēmu (mežs, mitrāji, piekraste) un to sniegto pakalpojumu 

monetāro novērtējumu Saulkrastu un Jūrmalas pašvaldībās un izvēlētajās piloteritorijās 

ekonomiski novērtēt un pamatot iespējamos attīstības scenārijus. Izvēlētajās piltoteritorijās 

saskaņā ar pašvaldību attīstības plāniem tiks izvirzīti teritoriju attīstības scenāriji un tiks 

veikts to ekonomiskais novērtējums 25 gadu perspektīvā. Balstoties uz scenāriju 

ekonomisko novērtējumu tiks veikts lēmumu pieņemšanas process, attiecīgi ierosinot un 

veicot izmaiņas vismaz vienas pašvaldības attīstības plānā (teritorijas plānā un saistošajos 

noteikumos) un Saulkrastu teritorijai piekļaujošajā dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības 

plānā.  

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 atbrīvojumu no dabas resursu 

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

piederumiem, kā arī transportlīdzekļiem, administrēšanu.  

Administrācija veic apsaimniekošanas sistēmu iesniegto dokumentu par nodokļa 

atbrīvojuma piemērošanu komersantiem, kuri noslēguši līgumus ar apsaimniekošanas sistēmām, 

atbilstības pārbaudi un organizē lēmumu pieņemšanu. 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”; 
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padome 

- 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.9 attēlots apkopojums par 2014. 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): 

9. tabula 

Izvērtētie un izskatīšanai padomēs sagatavotie apsaimniekotāju iesniegumi 

Padome 

Iesnieguma saturs 
VKPAP  IAP NTLAP  

Iesniegumi par jaunas apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi 
4 1 0 

Iesniegumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
40 19 0 

Iesniegumi par izmaiņām esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
9 17 0 

Apsaimniekotāju iesniegtie paskaidrojumi par 

konstatētajiem pārkāpumiem apsaimniekošanas sistēmu 

darbībā 

1 0 0 

 

2014. 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. 10: 

10. tabula 

Izvērtētie un izskatīšanai padomēs sagatavotie apsaimniekotāju iesniegumi 

Lēmuma saturs VKP Iepakojums NTL 

Lēmumi par jaunas apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu 
4 1 0 

Lēmumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
40 19 0 

Lēmumi par izmaiņu veikšanu esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
9 14 0 

Lēmumi atteikt slēgt apsaimniekošanas līgumu un 

piemērot atbrīvojumu no DRN samaksas 
0 1 0 

Lēmumi par iesniegumu izskatīšanas procesuālā termiņa 

pagarināšanu 
2 0 0 

Lēmumi par apsaimniekošanas sistēmas darbības 

pārtraukšanu un atbrīvojuma no DRN atcelšanu 
0 5 0 
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2014.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanu: 

- 4 līgumi par videi kaitīgu preču (t.sk. 2 elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu;  

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

kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmās (t.sk. 18 elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās). 

 

2014.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu: 

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

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

- 34 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā 

(izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas 

sistēmās). 

 

2014.gadā netika slēgti līgumi vai vienošanās attiecībā uz nolietotu transportlīdzekļu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu 

 

2014. gadā Fonda administrācija ir saņēmusi un izvērtējusi 30 pārskatus par videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, 19 pārskatus par elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanu, 46 pārskatus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanu un 1 pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu.  

2014.gadā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm bija 

spēkā 9 iesniedzējiem - 8 apsaimniekotājiem (kas kopā atbrīvo no dabas resursu nodokļa 

nomaksas 918 nodokļa maksātājus) un 1 nodokļa maksātāja paša izveidotajai apsaimniekošanas 

sistēmai. 

No dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārtām 2014.gadā 

tika atbrīvoti 6 uzņēmumi, no kuriem visi bija apsaimniekotāji (kas kopā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas 1219 nodokļa maksātājus).  

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

un piederumiem 2017.gadā tika atbrīvoti 16 uzņēmumi, no kuriem 5 bija apsaimniekotāji (kas 

kopā atbrīvo 4897 dabas resursu nodokļa maksātājus), bet 11 pašu izveidotas apsaimniekošanas 

sistēmas.  

2014.gadā 1 komersants bija izveidojis nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

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

Attēlā Nr. 3 redzams videi kaitīgo preču apjoms, kas novietots tirgū Latvijas Republikā laika 

posmā no 2008. līdz 2014. gadam pa attiecīgo videi kaitīgo preču veidiem. 

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. 

un 2012. 2013. Un 2014. gadā atsevišķās pozīcijās apjoms ir samazinājies, tomēr kopumā 

vērojama līdzīga situācija kā 2013. gadā.  

  



3. attēls 

Latvijas Republikā ievesto un tirgū novietoto videi kaitīgo preču dinamika 2008. – 2014. gadā 
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Attēlā Nr.4 redzams reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms 2008., 2009., 2010., 2011. ,2012., 2013. un 2014.gadā. Visās videi kaitīgo preču 

pozīcijās apsaimniekotāji ir izpildījuši un pārsnieguši normatīvajos aktos noteiktās videi kaitīgu preču atkritumu minimālās reģenerācijas normas.  
 

4. attēls 

Videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas dinamika 2008. – 2014. gadā 
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11. tabulā redzami kopējie Latvijas Republikas tirgū novietoto elektrisko un elektronisko 

iekārtu apjomi 
 

11. tabula 

Elektrisko un elektronisko iekārtu tirgū novietoto apjomu dinamika 2008. – 2014. gadā 

Nr. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 
2008 (t) 2009(t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) 2013 (t) 2014 (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 7 029.34 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
4447.85 2808.57 2563.03 2642.85 2712.07 2660.32 2 740.59 

3 
maza izmēra mājsaimniecības 

iekārtas 
1839.22 1071.56 1214.21 1164.53 1223.05 1463.51 1 469.37 

4 

informācijas tehnoloģijas un 

elektronisko sakaru iekārtas (izņemot 

monitorus un mobilos telefonus) 

2826.06 1303.48 1708.75 1730.51 1946.99 1724.19 1 686.33 

5 monitori 623.03 315.15 338.73 316.15 227.27 263.47 235.31 

6 mobilie telefoni 127.14 57.9 75.67 91.07 86.71 48.15 65.14 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
973.88 443.72 520.13 544.01 554.82 454.22 441.16 

8 televizori 2984.93 1828.43 1439.21 1041.02 1296.64 1058.47 1 079.32 

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 1 586.53 

10 gāzizlādes spuldzes 1684.16* 1225.43* 1868.22* 1726.19* 2065.09* 2483.81* 193.25 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot 

gāzizlādes spuldzes) 
1285.23 590.78 462.32 682.06 947.54 740.65 836.33 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 179.73 94.26 101.41 130.98 136.41 166.72 175.72 

13 
rotaļlietas, sporta un atpūtas 

piederumi 
669.44 274.43 163.04 280.47 276.69 355.17 484.92 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

242.67 180.11 161.7 222.41 184.38 225.83 191.77 

15 tirdzniecības automāti 221.22 74.14 46.73 80.53 46.61 96.4 137.20 

*Apjoms norādīts gabalos (x 1000 spuldzes) 

 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika redzama Tabulā 

Nr. 12.  
12. tabula 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika 2008- 2014 gadā 

Nr. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 

2008 

(t) 

2009 

(t) 

2010 

(t) 

2011 

(t) 

2012 

(t) 

2013 

(t) 

2014 

 (t) 

1 

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas 

(izņemot liela izmēra dzesēšanas 

iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

1897 1308 1295 1248 1260 1453 1 574 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
843 776 644 747 690 656 651 

3 maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 358 277 282 323 306 426 356 

4 

informācijas tehnoloģijas un 

elektronisko sakaru iekārtas (izņemot 

monitorus un mobilos telefonus) 

492 353 399 365 392 372 399 

5 monitori 103 90 87 96 91 62 77 

6 mobilie telefoni 27 14 4 6 4 5 12 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
181 139 161 194 202 171 108 

8 televizori 597 452 354 318 339 307 295 
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9 

elektriskie un elektroniskie instrumenti 

(izņemot liela izmēra stacionārus 

ražošanas mehānismus, kas nav 

pārnēsājami vai ir pastāvīgi 

piestiprināmi) 

421 240 195 222 247 288 373 

10 gāzizlādes spuldzes 958* 727* 1013* 835* 949* 1100* 97 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes 

spuldzes) 
260 147 137 207 231 171 176 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 57 59 48 41 39 36 45 

13 rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi 285 622 89 291 179 201 188 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

48 45 48 58 41 65 48 

15 tirdzniecības automāti 41 33 31 131 136 110 42 

*Apjoms norādīts gabalos (x 1000 spuldzes) 
 

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 2014. gadā bija 214 

457.356 tonnas, bet kopējais reģenerētais apjoms – 129 041.904 t.  

124 576.69 tonnas (60.17 % no tirgū novietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda 

trauku un piederumu apjoma). 

 

Tirgū novietotā iepakojuma un reģenerētā izlietotā iepakojuma apjoma dinamika 2014.gadā 

attēlota attēlā Nr. 5 
5. attēls 

2014. gadā radītais un reģenerētais iepakojuma apjoms 

 
 

Kopējais 2014. gadā realizēto transportlīdzekļu skaits nodokļa maksātājiem, kas 

iesaistījušies apsaimniekošanas sistēmā bija 13 149 gab, savāktais un apstrādātais nolietotu 

transportlīdzekļu (NTL) skaits bija 6668 gab (50.71% no realizētā).  
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2.9. Politikas iniciatīvas, veiktie un pasūtītie pētījumi 

Par galveno Administrācijas īstenoto jauni politikas iniciatīvu 2014. gadā jāuzskata sekmīgi 

īstenotā principa „Nauda atgriežas dabā” īstenošana. Politikas iniciatīva tika realizēta caur 

projektu konkursiem apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, kopumā realizējot 19 

projektu konkursus to ietvaros finansējot 206 projektus par kopējo summu 1 969 854 EUR 

(detalizēta informāciju skatīt nodaļā 2.4.). 

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 

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

iepakojumu, videi kaitīgām precēm un transportlīdzekļiem. To rezultātā gan komersantiem tiek 

atvieglots atbrīvojuma saņemšanas process, gan Fonda administrācijai minētā procesa 

administrēšana, uzraudzība un kontrole.  

Fonda administrācija kā iestāde 2014.gadā neveica pētījumu pasūtījumus, Fonda finansēto 

10 projektu ietvaros tika īstenotas aktivitātes datu iegūšanai, apstrādei un analīzei, kas daļēji var 

tikt klasificētas kā pētījumi.  

13. tabula 

2014.gadā īstenotie projekti, kuru ietvaros veikta datu iegūšana, apstrāde un analīze 

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Summa 

Apsekojums - sadzīves notekūdeņu dūņu kvalitāte 

Latvijas ūdenssaimniecībās, to apstrādes un 

izmantošanas plānošanas priekšlikumu izstrāde 

Latvijas Biotehnoloģijas 

asociāciju struktūrvienība 

CLEANTEHCH LATVIA (Tīro 

tehnoloģiju klasteris) 

8884 

Izvērtējums par mazām un vidējām 

sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra dioksīda 

emisiju samazināšanai Latvijā 

Baltijas Vides Forums 7907 

Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par 

radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu 

daudzumu 

Latvijas Atkritumu saimniecības 

asociācija 
9831 

Portāla Dabasdati.lv ziņoto īpaši aizsargājamo, 

mikrolieguma, Putnu un Biotopu direktīvas sugu 

datu iegūšana, apstrāde un analīze un datu 

nodošana DAP 

Latvijas Dabas fonds 4981 

Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
69915 

Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas 

pašvaldību ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektiem 

Passive House Latvija 25000 

Siltumnīcefekta gāzu emisijas prognozes Latvijas 

ne-ETS sektorā 2020. un 2030. gadā 

RTU Vides aizsardzības un 

siltuma sistēmu institūts 
24929 

Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa 

piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 

2030.gadu Latvijas emisiju aprēķināšanas 

pieņēmumu izvērtējums 

Fizikālās enerģētikas institūts 13544 

Zivju fauna kā Latvijas virszemes ūdeņu 

bioloģiskās kvalitātes rādītājs 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
22056 

Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas 

darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu 

efektivitātes izvērtējums Daugavas, Gaujas, 

Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021. gadam. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs 
9817 
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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; 

3) Eiropas Komisijas finanšu programmas LIFE nacionālā kontaktpunkta un nacionālā 

līdzfinansējuma administrēšanas funkcijas.  

2014. gadā Fonda administrācija īstenoja uzlabojumus savu klientu apkalpošanas kvalitātē, 

atvieglojot potenciālajiem projektu iesniedzējiem dokumentu sagatavošanu, standartizējot 

iesniedzamo dokumentu formas (tāmes), automatizējot to aizpildīšanu un tālāko izvērtēšanu.  

Tika sagatavotas un Fonda padomē apstiprinātas „Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības 

fonda finansēto projektu īstenotājiem”, kuras projektu īstenotāji var izmantot kā palīgmateriālu 

kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša projekta realizācijas procesa nodrošināšanai, kā arī lai 

mazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātām vai nepietiekošu zināšanu dēļ 

pieļautām projekta realizācijas kļūdām. Šajās vadlīnijās ir apkopotas rekomendācijas attiecībā 

uz tiem jautājumiem, kurus līdz šo vadlīniju izdošanai, Fonda administrācija ir identificējusi kā 

jautājumus, pret kuriem projektu īstenotāji apzināti vai neapzināti attiecas ar nepietiekošu 

rūpību, tādejādi pakļaujot atmaksāšanas riskam tiem piešķirto finansējumu un projekta 

realizāciju kopumā. 2014.gadā veiktas pārbaudes 48 projektu (18% no finansēto projektu 

apjoma) īstenošanas vietās pārbaužu laikā gan veicot projekta īstenošanas gaitas novērtējumu, 

gan sniedzot konsultatīvu atbalstu projektu īstenotājiem.  
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3. Personāls 

Vispārīgā informācija 

Fonda administrācijā uz 2014. gada 1. janvāri bija 7 amata vietas, iestādē faktiski bija 

nodarbināti 5 darbinieki. Uz 2014.gada 31.decembri Fonda administrācijā bija 7 amata vietas, 

savukārt faktiski nodarbināti bija 6 darbinieki, 1 ierēdnis un 2 ārštata darbinieki. Vidēji 

2014.gadā Fonda administrācijā strādāja 6 darbinieki un 1 ierēdnis.  

Izmaiņas personālā  

Līdz 2014.gada 22.aprīlim Fonda administrācijas direktora pienākumus pildīja Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras direktore. No 2014.gada 22.aprīļa pienākumus uzsāka pildīt 

konkursa kārtībā izvēlēts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors. Ar 

2014.gada 1.jūliju tika aizpildīta vakantā amata vieta, kas izveidojās 2014.gada martā 

darbiniecei aizejot bērna kopšanas atvaļinājumā. 2014.gadā tika pieņemti darbā 2 ārštata 

darbinieki sakarā ar darba apjoma paaugstināšanos. 2014.gadā netika pārtrauktas darba 

attiecības ar nevienu 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, 

darba apjomu un kursu piedāvājumu, 2014.gadā Fonda administrācijas darbinieki apmeklējuši 

tikai 2 kursus un seminārus savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.  

Personāla statistikas dati uz 2014.gada 31.decembri 

Uz 2014.gada 31.decembri 100% Fonda administrācijas darbinieku bija ar augstāko izglītību 

- 5 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 3 – bakalaura grāds (1 darbinieks turpina studijas 

maģistrantūrā), kā arī vienam darbiniekam ir iegūta profesionālā augstākā izglītība.  

No kopējā Fonda administrācijas darbinieku skaita 70% (6 darbinieki) uz 2014.gada 

31.decembri bija sievietes un 30% (3 darbinieki) vīrieši. Vidējais darbinieku vecums Fonda 

administrācijā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palicis iepriekšējā līmenī – 31 gads. Fonda 

administrācijā uz 2014.gada 31. decembri pārstāvētas tikai 2 vecuma grupas – 3 darbinieki 

pārstāv vecuma grupu 20-29, savukārt 6 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. 2014. gadā tika uzlabotas un aktualizētas vairākas mājas lapas sadaļas, 

padarot informāciju klientiem pieejamāku un saprotamāku. Regulāri mājas lapas apmeklētāji 

tika informēti par aktuālajiem notikumiem Fonda administrācijā un Fonda finansēto projektu 

norisē. 

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” 2014. gadā kopā atbalstītas 102 

nevalstiskās organizācijas, nodrošinot finansējumu 158 projektu īstenošanai 1 585 460 EUR 

apmērā. 
6. attēls 

Fonda finansējuma nevalstiskajam sektoram sadalījums pa projektu vadlīnijām 

 
 

No budžeta programmas „LIFE programmas projekti” 2014.gadā finansējumu saņēma 2 

nevalstiskās organizācijas 5 projektu īstenošanai par kopējo summu 368 181 EUR. 

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).  

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”  

8. Biedrība „Vides attīstības biedrība” 

9. Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 

10. Biedrība „Latgales Oliva”  

11. Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts  

326 610; 21% 

828 786; 52% 

430 064; 27% 
Dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība,
t.sk. dabas kapitāla izpratnē

Atbildīgs dzīvesveids

Multisektoriālie projekti

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

2014. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 14 sēdes (t.sk. 4 

elektroniski), kurās kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 435 jautājumiem saistībā ar 

iesniegtajiem projektiem un izsludinātajiem konkursu nolikumiem.  
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5. 2015. gadā plānotie pasākumi 

 

Ņemot vērā 2014.gadā organizēto projektu konkursu rezultātus 2015.gadā paredzēts turpināt 

iesākto aktivitāšu apjomu nodrošinot vismaz 15 konkursu izsludināšanu dažādās aktivitātēs 

vadlīnijās „Atbildīgs dzīvesveids (Vides izglītība un audzināšana”, „Plašsaziņas līdzekļu 

darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas jomā”, „Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, „Multisektoriālie projekti”. 

Tiks turpināts darbs pie projektu konkursu nolikumu sagatavošanas procesa pilnveidošanas, 

veicot izmaiņas gan iesniedzamo dokumentu veidlapās, gan veicot izmaiņas projektu vērtēšanas 

procedūrās, nodrošinot projektu izskatīšanas operativitāti. 

Fonda administrācija paredzējusi veikt fiziskās pārbaudes vismaz 40 (15% no kopējā 

finansēto projektu apjoma) projektu īstenošanas vietās  

 Saistībā ar dabas resursu nodokļa atbrīvojuma funkciju kā galvenā prioritāte būs papildus, 

kontroles pasākumu veikšanu veicot, pārbaudes gan par atbrīvojumu saņēmušo komersantu 

deklarēto tirgū novietoto preču apjomu, gan apsaimniekošanas sistēmu uzrādītajiem 

savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomiem.  

 Attiecībā uz Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta un nacionālā 

līdzfinansējuma administrēšanu galvenās prioritātes būs izstrādāt  procedūras minētā procesa 

regulējumam VARAM sistēmas ietvaros, kā arī piesaistīt Eiropas Komisijas finansējumu šīs 

funkcijas kapacitātes palielināšanai.  

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

(31.12.2014.) veidoja fonda administrācijas īstermiņa kredītsaistības.  

 

14. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības 

Nr. 

p.k. 
Kredītsaistības 

Uz pārskata 

gada beigām 

Uz pārskata 

gada sākumu 

1. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 747 341 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 2 694 1 995 

3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no 

darba algas (izņemot nodokļus) 

0 0 

4. Norēķini par nodokļiem 0 0 

5. Īstermiņa saistības  60 0 

6. Ilgtermiņa saistības  156 0 

 Kopā 3 657 2 336 
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Pielikums Nr.1 
2014. 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, t.sk. dabas kapitāla izpratnē 

1. 

Inovatīvas attālās izpētes metodes adaptēšana 

ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai 

un stāvokļa novērtēšanai 

Vides risinājumu institūts, 

Nodibinājums 
42 663 

2. 
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas 

liegumam "Ruņupes ieleja" 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
20 856 

3. 

Sugas aizsardzības plāna izstrādāšana un 

ieviešanas uzsākšana resnvēdera purvuspārei 

Leucorrhina caudalis 

Zaļā upe, Biedrība 8 925 

4. 
Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas 

senlejas dabas parkā 

Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
5 487 

5. 

Dabai un biotopiem saudzīgas infrastruktūras 

atjaunošana un izveide Abavas senlejas dabas 

parkā 

Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
13 770 

6. Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
5 706 

7. Zivju resursu aizsardzības DP Pape 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
8 896 

8. 

Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši 

aizsargājamas dabas teritorijas "Rugeļi" 

izveidei Daugavpils pilsētā 

Daugavpils Universitātes 

Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs, Biedrība 

13 537 

9. 

Dabas lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" 

apsaimniekošanas pasākumu ieviešana dabas 

daudzveidības saglabāšanai 

Pāvilostas 

kultūrvēsturiskais vides 

centrs, Biedrība 

1 646 

10. 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo 

biotopu atjaunošana Ķemeru nacionālā parkā 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
17 260 

11. 
Zālāju ekosistēmu pakalpojumu apzināšana un 

kartēšana Siguldas novadā 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
17 636 

12. Straujtečes lašiem Silva Fortis, Biedrība 33 184 

13. 
Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana 

melnajam stārķim (Ciconia nigra) 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
31 929 

14. 

Dzīvotņu aizsardzības nodrošināšana Rāznas 

nacionalajā parkā ligzdojošajām īpaši 

aizsargājamām putnu sugām 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
24 792 

15. 
Putniem nozīmīgo Engures ezera piekrastes 

pļavu atjaunošana 

Engures ezera dabas 

parka fonds, 

Nodibinājums 

5 755 

16. 
Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais 

ūdens 2014" 

Latvijas Makšķernieku 

asociācija, Biedrība 
24 494 

17. 
Salacas upes tīrīšanas posmā no Mazsalacas 

līdz Ramatas ietekai 

Ziemeļvidzemes 

ģeoparks, Biedrība 
31 346 
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18. 

Zivju resursu aizsardzības - dzīvotņu 

apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novadā 

esošajās ūdenstilpnēs 

Dagdas novada 

lauksaimnieki, Biedrība 
998 

19. 
Piesārņojuma līmeņa noskaidrošana Latvijas 

melno stārķu populācijā 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
17 730 

20. 
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības 

daļēja nodrošināšana 

Rīgas pašvaldības SIA 

Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

267 725 

21. 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza līdzdalības 

nodrošināšana Amūras tīģeru vairošanas 

Eiropas programmā 

Rīgas pašvaldības SIA 

Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

37 918 

22. 
Dabas daudzveidības saglabāšana dabas 

liegumā "Lielupes grīvas pļavas" 
Piekrastei.lv, SIA 20 496 

23. 
Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu 

inventarizācija un datu bāzes precizēšana 
Latvijas Universitāte 4 592 

24. 

Dabas aizsardzības plāna izstrāde un 

ieviešanas uzsākšana dabas liegumam 

"Ļubasts" 

Daugavpils universitāte 

(Sistemātiskās bioloģijas 

institūts (SBI)) 

28 085 

25. 
Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums 

uz saldūdens ekosistēmām 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

30 000 

Projektu vadlīnija – Atbildīgs dzīvesveids 

1.  Žurnāla „Vides Vēstis” izdošana Vides Vārds, Biedrība 71 308 

2.  Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) 

populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” 

izdošana 2013.gadā 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
39 519 

3.  Mums pieder skaistākā zeme pasaulē Sprīdīšu draugi, Biedrība 7 845 

4.  Vides pētnieki Rīgas parkos 

Latvijas Pilsoniskas 

sabiedrības atbalsta 

centrs, Biedrība 

2 244 

5.  Nometne "Dabas laboratorija" 
Riebiņu novada biedrība 

"Atspulgs L", Biedrība 
1 499 

6.  
Vides aizsardzības nometne "Iepazīsim, lai 

sargātu" 

Mēs dzīvojas zaļi, 

Biedrība 
3 500 

7.  
Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 

pagastos 
N-tais elements, Biedrība 2 560 

8.  
Dienas vides izglītības nometne "Zaļie 

pirkstiņi" 

Talsu novada fonds, 

Nodibinājums 
2 250 

9.  Mūsu "Cerību planēta" 
Palīdzības centrs 

"Spēkavots", Biedrība 
6 740 

10.  Daba - mums, mēs - dabai 
Mārtiņa fonds, 

Nodibinājums 
5 718 

11.  Vides nometne "Zaļais aplis" Silenes stariņi, Biedrība 4 400 

12.  Iepazīsti un sargā 
Ķoņu kalna dzīves skola, 

Biedrība 
3 489 

13.  MUMS RŪP... 
Mēs-Staļģenes skolai, 

Biedrība 
4 200 

14.  
Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas 

novada bērniem un jauniešiem 

Skolēnu vecāku biedrība, 

Biedrība 
2 624 

15.  
Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības 

zinību vasaras nometne 

Burtnieku makšķerēšanas 

un tūrisma skola, Biedrība 
3 000 
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16.  Gribu būt ornitologs! 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
2 940 

17.  
Vides izziņas dienas nometne "Sprīdītis 

kukaiņu valstībā" 5-10 gadus veciem bērniem 

Ģimeņu biedrība 

"Ligzda", Biedrība 
2 513 

18.  Desmit zaļi mezgli 2014 homo ecos; Biedrība 1 685 

19.  Bērnu nometne "Enerdžaizers" 

Neformālās izglītības 

atbalsta fonds, 

Nodibinājums 

2 363 

20.  
Starptautiskā jauniešu vides nometne "Go 

Global - Go Green 

Foto biedrība 

"Salacgrīva" 
5 096 

21.  Pil-sētnieki ienāk laukos! 
Sporta klubs "Dinamo 

LAT", Biedrība 
3 500 

22.  Nometne "Dabas spogulī lūkojoties" 
Bērnu Vides skola, 

Biedrība 
4 188 

23.  
Nometne "ZEME-GAISS-ŪDENS-

CILVĒKS!" 

Saldus rajona attīstības 

biedrība, Biedrība 
2 879 

24.  Dabas darbnīca "Jaunsēlpils 2014" 

Vides un tūrisma 

attīstības Klubs"SĒLIJA", 

Biedrība 

5 082 

25.  Zaļā dzīve 
Dricānu kultūras biedrība 

AUSEKLIS, Biedrība 
1 194 

26.  ES - zaļais vides draugs ERFOLG, Biedrība 2 800 

27.  Pļavas muzeja vides klases izveidošana Ūdenszīmes, Biedrība 4 359 

28.  
Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko 

daudzveidību veidošana 

Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāta atbalsta 

biedrība, Biedrība 

1 710 

29.  
Iedzīvotāju līdzdalība vides aktivitātē 

Sarkandaugavā 

Sarkandaugavas attīstības 

biedrība, Biedrība 
2 340 

30.  
Biedrības "Es Latgalei" vides iniciatīva 

Arendolē 
Es Latgalei, Biedrība 2 096 

31.  GAUJAS ISTABA BALTA DABA, Biedrība 5 314 

32.  
Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības 

līdzdalības pasākumu īstenošana putnu 

aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
2 140 

33.  
Sabiedrības informēšana par putnu sugām un 

to dzīvesvietām Randu pļavās 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
2 462 

34.  Gudrais rotaļu laukums 
Ģimenes izglītības centrs 

"Cēsis", Biedrība 
6 015 

35.  Akcija "Dabas parka Pape jaunie vēstnieki" 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
2 700 

36.  ZAĻAIS VIRZIENS VALMIERĀ BALTA DABA, Biedrība 1 090 

37.  Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā 
Latvijas Mākslinieku 

savienība, Biedrība 
4 010 

38.  
Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā 

līdzdarbojoties lokālām interešu grupām 

Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
6 211 

39.  Zemes mantojuma iepazīšana un saglabāšana 
Ziemeļvidzemes 

ģeoparks, Biedrība 
1 271 
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40.  
Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas 

veicināšana 

Kultūras projektu 

koordinācijas centrs, 

Biedrība 

8 600 

41.  Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai Zaļā brīvība, Biedrība 8 357 

42.  Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā 
Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
10 141 

43.  
Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas 

resursu efektīvas izmantošanas veicināšana 

pirmsskolas izglītības iestādēs 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
9 187 

44.  
Sabiedrības iesaistīšana 7.starptautiskā baltā 

stārķa ligzdu uzskaitē 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
38 179 

45.  Mežainā nedēļa Žīguros Virica, Biedrība 2 346 

46.  Publiskā kampaņa "Atbildīgs pārtikas patēriņš" Zemes draugi, Biedrība 21 666,74 

47.  Zemes stunda 2014 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
3 583 

48.  Kampaņa "Mana Jūra 2014" 
Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
20 271 

49.  Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties! 
Bērnu Vides skola, 

Biedrība 
6 763 

50.  
Kampaņa "Bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība meža apsaimniekošanā" 

Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
10 979 

51.  Ekoskolu atbildīgā dzīvesveida kampaņa 
Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
20 263 

52.  
Kampaņa "EKOenerģijas sertifikāta 

popularizēšana Latvijā" 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
21 926 

53.  
Vides izglītības nometne Jelgavas novada 

skolēniem 
Iepazīsim sevi, Biedrība 3 000 

54.  Ekspedīcijas pilsētā homo ecos:, Biedrība 11 789,09 

55.  Nometne "Laba dzīvošana ezerkrastā" 
Kulturys studeja Speiga, 

Biedrība 
2 500 

56.  
Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras diennakts 

nometne "Dabas dziednieciskais spēks" 

Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
1 400 

57.  
Vides aizsardzības nometne "Mazie soļi - zaļai 

nākotnei" 

Mēs dzīvojam zaļi, 

Biedrība 
3 422 

58.  Nometne "Jauno dabas pētnieku skola" 
Latvijas Pūču izpētes 

biedrība, Biedrība 
2 280 

59.  99 piedzīvojumi dabā 
Ikšķiles Brīvā skola, 

Biedrība 
2 249 

60.  
Gaujas Nacionālā parka Jaunie reindžeri - zaļi 

un aktīvi 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
2 400 

61.  Nometne "Ziedu valsis" 
Riebiņu novada biedrība 

"Atspulgs L", Biedrība 
1 500 

62.  Bērnu un jauniešu nometne "Meža skola" 
Daugavas Pārupieši, 

Biedrība 
2 978 

63.  Esam aktīvi vides draugi! Rasa, Biedrība 2 699 

64.  Visu daru es ar prieku! 
Latvijas Mazpulki, 

Biedrība 
10 995 

65.  
Dienas nometne Kārsavas novada bērniem "Pa 

Meža vecīša taciņām" 
Kūzuls, Biedrība 2 711 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2014. gada pārskats 33 

66.  Zaļās dienas "Ilgu" muižā 

Daugavpils Universitātes 

Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs, Biedrība 

3 000 

67.  
Dabas vides izglītības nometne "Dabas draugs, 

darbosimies kopā!" 

Jauniešu biedrība 

"Dagne", Biedrība 
1 352 

68.  Ejam, skrienam, kustamies! Mantinieki, Biedrība 2 040 

69.  
Bike to work nedēļas aktivitāšu nodrošināšana 

Rīgas pilsētā 

Latvijas Riteņbraucēju 

apvienība, Biedrība 
469 

70.  
Mārupes novada iedzīvotāju iesaiste 

bioloģisko atkritumu kompostēšanā 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

Biedrība 

3 000 

71.  Vides kino nometne jauniešiem "FRAME" 
Sociālo pakalpojumu 

aģentūra, Nodibinājums 
2 850 

72.  Ogres upes svētku organizēšana Staburaga bērni, Biedrība 615 

73.  Akcija "Atbrīvojies no liekā iepakojuma!" homo ecos; Biedrība 3 000 

74.  Lūgšana pie Jūras 2014 
Vides aizsardzības klubs, 

Biedrība 
1 484 

75.  Vides dienu stafete "zini, domā, rīkojies!" 
Izglītības veicināšanas 

biedrība PARIS, Biedrība 
1 033 

76.  Diena bez auto 
Latvijas Zaļā kustība, 

Biedrība 
2 980 

77.  Rimto ūdeņu duna Pie Kraujas, Biedrība 2 607 

78.  Mēs pilsētā-Pedeles upes ielokā 
Valkas ģimnāzijas vecāku 

biedrība, Biedrība 
2 355 

79.  Koks un skaņas atdzīvojas Mazsalacā Jauniešu vētra, Biedrība 705 

80.  Dabas draugu skola ERFOLG, Biedrība 2 605 

81.  
Sabiedrības izglītošanas kampaņa par videi 

draudzīgu neizlietoto zāļu utilizāciju 

Latvijas Farmaceitu 

biedrība, Biedrība 
5 304 

82.  
Atkritumu apsaimniekošanas informatīvā 

nedēļa Gulbenes novadā 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

Biedrība 

5 977 

83.  

"Vides zinātnes balva" konkursa un balvu 

pasniegšanas ceremonijas un konferences 

"Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā" 

organizēšana 

Latvijas Vides zinātnes 

studentu apvienība, 

Biedrība 

4 000 

84.  
Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Baltijas 

jūras ekoloģijas aspekti 

Dabas muzeja atbalsta 

Biedrība 
2 175 

85.  Rudens putnu vērošanas dienas 2014 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
5 925 

86.  Vides filmu vakars jūras krastā 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
2 968 

87.  Zivis - kā izvēlēties atbildīgi? 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
1 462 

88.  
Informatīvo stendu izgatavošana par Puikules-

Tēvgāršas purva dabas vērtībām 

Lauku sieviešu klubs 

NAKTSVIJOLES, 

Biedrība 

2 619 

89.  Apceļo rudenīgo Latgali 
Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
900 

90.  
Vietējo ornitoloģisko vērtību apzināšana 

Viesītes, Stopiņu un Salaspils novados 
Sub Coeli, Biedrība 2 191 
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91.  
Dabas vērtību apzināšanas un informācijas 

izplatīšanas pasākumi dabas liegumā "Daugava 

pie Kaibalas"  

Dzelmju attīstībai, 

Biedrība 
2 808 

92.  Erickiņu/dzegužu būru izvietošana Jūrmalā 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
740 

93.  
Sabiedrības iesaiste bioloģiskās daudzveidības 

izpētē Rīgā 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
2 988 

94.  Atklāsim vērtīgo kopā! 
Mēs dzīvojam zaļi, 

Biedrība 
2 140 

95.  
Krāsojamās uzziņu grāmatiņas bērniem 

"Izkrāso Naujeni" izdošana 

Sieviešu klubs "Šarms", 

Biedrība 
1 866 

96.  Jēkabpils novada dižākie koki 
Augšzemes lauku NVO 

apvienība, Biedrība 
2 919 

97.  Vide - manai drošībai, veselībai un laimei 
Mārtiņa Fonds, 

Nodibinājums 
4 506 

98.  Poniju skola 2014 - Brīvstunda Dabā Dižvanagi, Biedrība 5 148 

99.  

Rudens nometnes izveidošana un īstenošana 

bērniem un jauniešiem ar invaliditāti sevis 

pilnveidošanai un attīstīšanai dabā un apkārtējā 

vidē notiekošo procesu un likumsakarību 

izpētē un izpratnē 

Vecāku atbalsta grupa 

"Saules bērns", Biedrība 
5 706 

100.  
Vides nometne "Mēs dabā, daba mums 

apkārt!" 

Palīdzēsim.lv, 

Nodibinājums 
6 656 

101.  Esmu "zaļš" un lepns par savu novadu! 

Invalīdu un viņu 

atbalstītāju biedrība 

"Notici sev!", Biedrība 

6 148 

102.  Nometne "Vides pētnieki" 
Valmieras sporta klubs, 

Nodibinājums 
6 340 

103.  Sadzirdēt. Saklausīt. Saprast. Sajust. 

Bērnu un jauniešu ar 

invaliditāti biedrība 

"Cerību spārni", Biedrība 

2 977 

104.  Latvijas daba - mūsu bagātība! FREE, Biedrība 3 465 

105.  

Dabas un kultūras potenciāla efektīva 

izmantošana un pilnveidošana Neikenkalnā 

Dikļos 

Dikālieši, Biedrība 19 996 

106.  
Vides un radošuma programmu attīstība 

Imanta Ziedoņa "Dzirnakmeņos" 

Imanta Ziedoņa fonds 

"Viegli", Nodibinājums 
21 826 

107.  

Starptautiskās talku kustības Letsdoit 

konference Latvijā (18.-21.februāris 

2015.gads) 

Pēdas LV, Biedrība 15 101,55 

108.  Dabas koncertzāle 2014 
Dabas koncertzāle, 

Biedrība 
79 960 

109.  
Vides izglītības fonda (FEE) programmu 

īstenošana Latvijā 2014.gadā 

Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
39 391 

110.  
„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 

2014.gadā 

Latvijas Lauku tūrisma 

asociācija "Lauku 

ceļotājs", Biedrība 

4 266 

111.  Lielā Talka (26.aprīlis) Pēdas LV, Biedrība 61 183,49 

112.  
Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 

1.programmā 
Latvijas Radio, VSIA 21 255 

113.  
Radio programma krievu valodā „Noasa 

šķirsts” (30’) 
Latvijas Radio, VSIA 21 255 

114.  Nemēslo mežā Latvijas valsts meži, AS 4 300 

115.  
Vides izglītības komponentes īpatsvara 

palielināšana žurnālā 
Dumpis, SIA 15 652 
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"Medības.Makšķerēšana.Daba (MMD)" 

116.  
LATVIJAS DABAS DAUDZVEIDĪBA. 

Iepazīt, lai saglabātu 
Zaļais circenis, SIA 22 026 

117.  TV raidījums „TE!” Vides filmu studija, SIA 54 638 

118.  Es varu būt zaļš Valmieras TV, SIA 52 513 

119.  TV Raidījums cikls "Vides fakti 2014" 
Finger Film Production, 

SIA 
64 342 

120.  Raidījums "Zaļais kalendārs" 
Latgales reģionālā 

televīzija, SIA 
23 429 

121.  TV raidījumu cikls "Piedzīvojums dabā" filmu studija Jūra, SIA 54 307 

122.  Vides izglītības nometne "Zaļais kods" Eko Media, SIA 3 500 

123.  Valmieras gudrais nams 
Valmieras Namsaimnieks, 

SIA 
3 778 

124.  Uzglabā atkritumus atbildīgi 
Skrundas komunālā 

saimniecība, SIA 
6 999 

125.  Interaktīva akcija "Atkritumi=resursi!" ZAAO, SIA 3 799 

126.  Jūras rekviēms SKUBA films, SIA 7 272 

127.  Vides izglītības nometne "Pētām dabā!" 
IC DZM, SIA (Pieaugušo 

izglītības iestāde "DZM") 
2 245 

128.  Eko pilsētas būvniecība 
Rehabilitācijas centrs 

Krimulda, SIA 
1 999 

129.  Vasaras nometne "Sēkliņas ceļojums" 

Vecbebru Profesionālā un 

vispārizglītojošā 

internātvidusskola 

4 500 

130.  Ejam mežā Varakļānu vidusskola 2 400 

131.  Mana, tava - mūsu Daugava 
Edgara Kauliņa 

Lielvārdes vidusskola 
1 946 

132.  Zaļais medus pods 
Cieceres 

internātpamatskola 
3 979 

133.  

Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu 

bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām 

"Dzīvoju zaļi!" 

Tīnūžu pamatskola 2 097 

134.  Es vidē, vide manī (8-11 gadi) Audriņu pamatskola 3 000 

135.  Es vidē, vide manī (12-15 gadi) Audriņu pamatskola 3 000 

136.  
Vides izglītības nometne "PASAULE MAN 

APKĀRT" 
Augstkalnes vidusskola 2 399 

137.  Mēs vidē, vide mūsos! Skrundas vidusskola 2 000 

138.  Iepako, izpako un šķiro! 
Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 
1 500 

139.  Vasaras superskola "Beverīnas ūdeņi" Trikātas pamatskola 2 134 

140.  Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē 
Veselavas pirmsskolas 

izglītības iestāde 
4 286 

141.  

Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, 

veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus 

ekosistēmu pakalpojumus 

Raunas vidusskola 4 536 

142.  Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parks 
Gaujienas 

internātpamatskola 
1 930 

143.  Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību Baldones vidusskola 2 227 

144.  
Vides izglītības piemērotas vides izveide 

Dobeles 1.vidusskolas teritorijā 
Dobeles 1.vidusskola 7 000 

145.  Meldru meža takas Ķemeru vidusskola 3 600 

146.  
Vides izglītības dienas nometne "3D-domājošs 

dabas draugs" 
Ogres sākumskola 5 067 

147.  EKO grams! Valmieras 2.vidusskola 8 800 

148.  Vides izglītības nometne "Junioru universitāte Zemgales reģiona 4 500 
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izbrauc dabā" Kompetenču attīstības 

centrs 

149.  Putnu detektīvi 
J.Endzelīna Kauguru 

pamatskola 
2 625 

150.  MŪSU MĀJAS Šķaunes pamatskola 1 763 

151.  
Nometne EKO-skolas aktivitāšu 

popularizēšanai "Dabas draugi" 
Kalētu pamatskola 1 320 

152.  Jaunie daugavpilieši - vides pētnieki un sargi 
J.Pilsudska Daugavpils 

Valsts poļu ģimnāzija 
2 932 

153.  Diennakts vides izglītības nometne "Pētnieki" 
Baltinavas kristīgā 

internātpamatskola 
1 925 

154.  "Ūdensēzelīša" ceļojums Priekules vidusskola 2 249 

155.  Mežs - mūsu zaļais draugs un palīgs Mores pamatskola 1 350 

156.  Stihiju valdnieki 
Naukšēnu novada 

vidusskola 
3 495 

157.  Dzīvo zaļi! Mežvidu pamatskola 1 500 

158.  Kārsavas jaunie vides pētnieki 2014 Kārsavas vidusskola 1 875 

159.  
Vietējo dabas vērtību apzināšanas pasākumi 

Mārupes novadā 
Mārupes vidusskola 2 497 

160.  
Piekrastes kāpas un pludmale kā atslēga uz 

novada ilgtspējīgu  attīstību 
Zvejniekciema vidusskola 231 

161.  Dabas vērtību apzināšana Saldus dabas takā 
Saldus bērnu un jaunatnes 

centrs 
3 000 

162.  Nometne "Es - dabai, daba - man" 

Kokneses 

internātpamatskola - 

attīstības centrs 

4 001 

163.  Sprīdīša ceļojums pa Gaujienu 
Gaujienas 

internātpamatskola 
4 388 

164.  Saules Kauss 2014 
Latvijas Universitātes 

Cietvielu fizikas institūts 
5 294 

Projektu vadlīnija – Multisektoriālie projekti 

1.  Dabas izglītības spēles „Es un Daba” Zaļā skola, Biedrība 8 000 

2.  
Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un 

komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana 

Bērnu vides skola, 

Biedrība 
45 000 

3.  

Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes 

vides izglītības centra darbības uzlabošana un 

pilnveidošana sabiedrības vides apziņas 

veicināšanai 

Dabas muzeja atbalsta 

biedrība, Biedrība 
100 000 

4.  
Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes 

vides izglītības centriem 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
25 000 

5.  Vizualizācijas pielietošana vides komunikācijā 
Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
12 000 

6.  CITES un citi zvēri Zaļā pēda, Biedrība 5 616 

7.  

Dabas izglītības centra „Meža māja” darbības 

uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides 

apziņas veicināšanai 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
14 000 

8.  

Braslas upes straujteču attīrīšana no koku un 

atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta foreļu, 

alatu un nēģu nārsta vietās  

Braslas draugi, Biedrība 820 
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9.  

Pastiprināta lašu un taimiņu resursu 

aizsardzība rudens nārsta laikā Gaujā, Braslā 

un citās Gaujas pietekās 

Braslas draugi, Biedrība 2 245 

10.  
Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās 

programmatūras iegāde un lietotāju apmācība 

praktiskā darba veikšanai 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

25 000 

11.  

Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas 

Brīvostas beramkravu rajonam un 

piesārņojuma emisiju samazināšanas 

pasākumu plānošana 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

6 000 

12.  
Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles 

jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku 

biedrība” un Valsts vides dienestu  

Vidzemes zvejnieku 

biedrība, Biedrība 
8 000 

13.  Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos Zaļā pēda, Biedrība 9 655 

14.  
Naftas produktu piesārņojuma riska novēršana 

lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālā 

parka dabas lieguma zonā. II posms 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
4 147 

15.  
Antropogēnā piesārņojuma (sadzīves 

atkritumu) samazināšana Gaujā, Gaujas senlejā 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
5 000 

16.  
Jauniešu iesaistīšana praktiskā saldūdeņu 

biotopu aizsardzībā 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
1 800 

17.  
Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus 

dabas taku tūrisma infrastruktūras 

apsaimniekošanas pasākumi  

Veclaicenes Avotiņš, 

Biedrība 
3 811 

18.  
Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un 

ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās 

Vides risinājumu institūts, 

Nodibinājums 
75 000 

19.  Vizlas dabas takas atjaunošana un uzlabošana 
Pagasta attīstības grupa 

“Vireši”, Biedrība 
3 871 

20.  
Dabas tūrisma infrastruktūras izmantošanas un 

ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas 

pasākumi Abavas senlejā 

Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
3 500 

21.  
Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes 

ciemā 

Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
7 996 

22.  

Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas 

izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu 

nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. 

gadā 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
7 000 

23.  
Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas 

pašvaldību ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektiem 

Passive House Latvija, 

Biedrība 
25 000 

24.  

Portāla Dabasdati.lv ziņoto īpaši aizsargājamo, 

mikrolieguma, Putnu un Biotopu direktīvas 

sugu datu iegūšana, apstrāde un analīze un 

datu nodošana Dabas aizsardzības pārvaldei 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
4 981 

25.  
Izvērtējums par mazām un vidējām 

sadedzināšanas iekārtām putekļu un sēra 

dioksīda emisiju samazināšanai Latvijā 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
7 907 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2014. gada pārskats 38 

26.  
Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par 

radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas 

atkritumu daudzumu 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

biedrība 

9 831 

27.  

Apsekojums-sadzīves notekūdeņu dūņu 

kvalitāte Latvijas ūdenssaimniecībās, to 

apstrādes un izmantošanas plānošanas 

priekšlikumu izstrāde 

Latvijas Biotehnoloģijas 

asociācija, Biedrība 

(struktūrvienība 

CLEANTECH LATVIA)  

8 884 

28.  
Zivju fauna kā Latvijas virszemes ūdeņu 

bioloģiskās kvalitātes rādītājs 

Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

22 056 

29.  

Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas 

darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu 

efektivitātes izvērtējums Daugavas, Gaujas, 

Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam 

Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

9 817 

30.  Nitrātu monitorings pazemes ūdeņos 

Latvijas Vides, ģeoloģijas 

un meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

69 915 

31.  
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovācija 

Kandavā, Valteru ielā 

Kandavas komunālie 

pakalpojumi, SIA 
97 611 

32.  
Papildu darbi vēsturiski piesārņotās vietas 

"Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" 

sanācijas projekta izpētei 

Olaines ūdens un siltums, 

AS 
10 000 

33.  
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Līgatnes 

pilsētā 
Līgatnes novada dome 34 268 

34.  
Siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozes 

Latvijas no-ETS sektorā 2020. un 2030.gadā 

Rīgas Tehniskās 

universitātes Vides 

aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūts 

24 929 

35.  

Eiropas Komisijas izvirzīto mērķu par gaisa 

piesārņojošo vielu emisiju samazināšanu uz 

2030.gadu Latvijas Emisiju aprēķināšanas 

pieņēmumu izvērtējums 

Fizikālās enerģētikas 

institūts 
13 544 

36.  

Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un 

augu valsts genofonda saglabāšanas 

infrastruktūras pilnveidošana EP Latvijas 

prezidentūras perioda kontekstā 

Nacionālais botāniskais 

dārzs, VZI APP 
20 155 

37.  
Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un 

komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana 

Nacionālais botāniskais 

dārzs, VZI APP 
19 780 

KOPĀ EUR: 2 771 006 
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Pielikums Nr.2 
2014. gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozare vides projekti” finansētie projekti 

Nr.

p.k 
Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums 

1. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde  

1973.gada Vašingtonas konvencijas par 

tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu 

sugām (CITES) ieviešana Latvijā 
13 198 

2. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku 

kvalifikācijas celšana 
20 956 

3. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 

apmācība 
26 182 

4. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde  

Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un 

priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai 
32 535 

5. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo 

ĪADT atbilstību pašreizējam statusam 
8 250 

6. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze 

un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana 

Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē 
37 989 

7. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un 

Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju 

apsaimniekošanas plānu ieviešana 
24 623 

8. Latvijas Dabas muzejs 
Ekspozīcijas Latvijas ģeoloģija izveidošana 

Latvijas Dabas muzejā 2.kārta 
95 000 

9. Latvijas Dabas muzejs 

Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas 

Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes 

"Dziļāk mežā!" izveidošana 
29 623 

10. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā 9 411 

11. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu 

sagatavošanā un īstenošanā Latvijā 
13 992 

12. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba 

jūras vides stāvokļa panākšanai 
19 673 

13. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto 

apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma 

veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām 
9 487 

14. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) 

bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība 
21 123 

15. 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā 

enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un 

vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014” 

8 062 

16. 
Vides pārraudzības valsts 

birojs 

Konkurētspējās sākotnējā izvērtējuma procesa 

pilnveidošana struktūrfondu apguves 

efektivizēšanai 
17 797 

17. Valsts vides dienests 

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 

darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma 

izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un 

vides trokšņa novērtēšanu 

4 980 

18. Valsts vides dienests 

Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, 

izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas 

aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu 

ieviešana Latvijā 

3 880 
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Nr.

p.k 
Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 

finansējums 

19. Valsts vides dienests 

Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana 

starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā 

(IMPEL) 2014.gadā 
2 447 

20. Valsts vides dienests 
Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas 

izstrāde un ieviešana 
16 472 

21. Valsts vides dienests 
Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā 

sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014 
5 886 

22. Valsts vides dienests 
Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku 

likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014 
8 492 

23. Valsts vides dienests Lašveidīgo  zivju sugu  genofonda saglabāšana 36 074 

24. Valsts vides dienests 
Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un 

kodoldrošībā 
5 093 

25. Valsts vides dienests 
Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana 

projektu realizācijā 
27 559 

26. Valsts vides dienests 
Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku 

apmācības Valsts administrācijas skolā 
7 963 

27. 
Valsts vides dienests Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta 

nodarbinātajiem 
18 000 

28. 

Valsts zinātniskais institūts 

- atvasināta publiska 

persona „Nacionālais 

Botāniskais dārzs” 

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ 

saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 
11 598 

29. 

Valsts zinātniskais institūts 

- atvasināta publiska 

persona „Nacionālais 

Botāniskais dārzs” 

Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ 

kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei 
4 761 

30. 

Valsts zinātniskais institūts 

- atvasināta publiska 

persona „Latvijas 

Hidroekoloģijas institūts” 

Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) 

bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, 

makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, 

zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens 

Struktūrdirektīva 2000/60/EK) 

39 972 

31. 

Valsts zinātniskais institūts 

- atvasināta publiska 

persona „Latvijas 

Hidroekoloģijas institūts” 

Latvijas upju slodžu modelēšana 

30 000 

  KOPĀ EUR : 611 078 

 



Pielikums Nr.3 
2014. gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” finansētie projekti  

Nr. 

p.k. 
Īstenotājs Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

EUR Projekta mājas lapa 

Kopējais 2014. gadā 

1. 
Daugavpils 

pilsētas dome 
Reto rāpuļu un abinieku aizsardzība Latvijā 

01.09.2010. - 

31.08.2014. 
772 400 229 400 39 197 

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

/projekti/life_nature1/herpetolatvi

a/ 

2. 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 

teritorijā "Dvietes paliene" 

01.10.2010. - 

30.09.2015. 
1 170 298 143 608 35 902 http://www.dvietespaliene.lv/lv/ 

3. 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšana 

globāli apdraudētu putnu sugu aizsardzībai 

lauku ainavā  

01.09.2010. - 

31.08.2015. 
2 191 685 26 990 0 http://www.meldine.lt/lv 

4. 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās 

daudzveidības monitoringam un dabas 

vērtību aizsardzības stāvokļa novērtējumam 

Baltijas jūras ziemeļu - austrumu daļā 

(MARMONI) 

01.10.2010. - 

31.03.2015. 
5 888 801 342 235 85 559 

http://marmoni.balticseaportal.net

/wp/ 

5. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Meža biotopu atjaunošana Gaujas 

Nacionālajā parkā 

01.09.2011. – 

31.08.2015. 
823 243 320 500 150 038 

http://for-

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

6. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma 

atjaunošana 

01.09.2011. – 

31.08.2016. 
963 823 251 676 74 625 

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

c/ 

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/herpetolatvia/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/herpetolatvia/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_nature1/herpetolatvia/
http://www.dvietespaliene.lv/lv/
http://www.meldine.lt/lv
http://marmoni.balticseaportal.net/wp/
http://marmoni.balticseaportal.net/wp/
http://for-rest.daba.gov.lv/public/lat/
http://for-rest.daba.gov.lv/public/lat/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
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Nr. 

p.k. 
Īstenotājs Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

EUR Projekta mājas lapa 

Kopējais 2014. gadā 

7. 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Komunikācijas kampaņa Baltijas valstīs par 

bīstamām ķīmiskā vielām: NEREDZAMAIS 

KĻŪST REDZAMS (BaltInfoHaz) 

01.10.2011. – 

31.03.2015. 
1 683 396 150 000 47 656 

http://www.padomapirmsperc.lv/  

http://bef.lv/index.php?id=79 

 

8.  

Latvijas 

dzelzceļš, Valsts 

akciju sabiedrība 

Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa 

pārvaldībā 

01.08.2012. – 

31.07.2015. 
1 466 810 129 081 95 401 http://troksnisaizsienas.lv/home 

9. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības 

un apsaimniekošanas programma 

01.09.2012. – 

28.02.2017. 
1 609 700 804 850 350 161 

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

/projekti/life_nature1/nat_progra

mme/ 

10. 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos 

piekrastes ezeros Latvijā (COASTLAKE) 

01.09.2013. - 

31.08.2017. 
1 710 641 301 074 128 824 

http://ldf.lv/lv/projects/liela-

dumpja-biotopa-atjaunosana-

divos-piekrastes-ezeros-latvija-

life-coastlake 

 

11. 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas 

bioloģiskās daudzveidības un ainavas 

uzturēšanai lauksaimniecības zemēs 

(GRASSSERVICE) 

01.10.2013. – 

31.12.2017. 
1 280 964 280 970 70 240 

http://grassservice.balticgrassland

s.eu/  

http://bef.lv/index.php?id=59 

 

http://www.padomapirmsperc.lv/
http://bef.lv/index.php?id=79
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://ldf.lv/lv/projects/liela-dumpja-biotopa-atjaunosana-divos-piekrastes-ezeros-latvija-life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/liela-dumpja-biotopa-atjaunosana-divos-piekrastes-ezeros-latvija-life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/liela-dumpja-biotopa-atjaunosana-divos-piekrastes-ezeros-latvija-life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/liela-dumpja-biotopa-atjaunosana-divos-piekrastes-ezeros-latvija-life-coastlake
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://bef.lv/index.php?id=59
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Nr. 

p.k. 
Īstenotājs Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

EUR Projekta mājas lapa 

Kopējais 2014. gadā 

12. 

Vides 

aizsardzības 

militāro objektu 

un iepirkumu 

centrs 

Aizsargājamu putnu sugu aizsardzības 

stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā 

"Ādaži" 

01.11.2013. – 

31.10.2017. 
1 537 988 326 265 82 000 http://www.adazinatura.lv/ 

13. 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu 

novērtējuma pieejas pielietojums dabas 

daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā 

01.06.2014. – 

31.05.2018. 
753 290 277 430 24 115 

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

/projekti/life_environment/ekosist

emu_pakalpojumi/ 

14. 
Latvijas 

Universitāte 

Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un 

apsaimniekošana Latvijā 

02.06.2014. - 

30.11.2017. 
983 649 174 806 0 http://www.mitraji.lv/ 

15. 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Integrēta plānošanas pieeja zālāju 

dzīvotspējai (VIVA GRASS)  

01.06.2014. - 

30.11.2018. 
2 751 426 241 531 0 

http://vivagrass.eu/  

 

 

http://www.adazinatura.lv/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_environment/ekosistemu_pakalpojumi/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_environment/ekosistemu_pakalpojumi/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_environment/ekosistemu_pakalpojumi/
http://www.mitraji.lv/
http://vivagrass.eu/

