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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 (turpmāk – VARAM) 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 (t.sk. LIFE nacionālā 

finansējuma administrēšana). 

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.  

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. 

LIFE nacionālā kontaktpunkta funkcijas tiek pildītas pamatojoties uz 2014.gada 25.augusta 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE 

programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.−2017.gadā”. 

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

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.  
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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 

kā iestāde 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 

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi 

2015. gadā Fonda administrācijas galvenais uzdevumi bija nodrošināt jaunās politikas 

iniciatīvas – principa „Nauda atgriežas dabā” īstenošana, nodrošinot finansēto projektu no 

budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” administrēšanu.  

Otra būtiskākā prioritāte bija kopīgi ar VARAM sagatavot projekta “LIFE Kapacitātes 

stiprināšana Latvijā / Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” 

pieteikumu Eiropas Komisijai. Minētais pasākums tika īstenots un projekta īstenošana tiek 

uzsākta ar 2016.gadu izveidojot Fonda administrācijā jaunu struktūrvienību “LIFE atbalsta 

vienība”. 
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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): 
4 717 267 4 772 204 4 745 113 

1.1. dotācijas 4 717 267 4 772 204 4 745 113 

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): 4 717 267 4 772 204 4 745 113 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 4 688 839 4 633 763 4 606 766 

2.1.1. kārtējie izdevumi 714 904 822 838 815 868 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  2 557 799 2 402 926 2 394 633 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
1 044 514 940 882 936 868 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 371 622 467 117 459 397 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 28 428 138 441 138 347 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” 

noteiktā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem. 
 

3. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums 2015.gadā  

Fonda izdevumi 2015. gadā (EUR) 
2015.gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

4 772 204 4 745 113 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 247 819 247 731 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 2 731 924 2 716 043 

     t.sk. dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem projektu 

īstenošanai 
2 402 926 2 394 633 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 

noteiktam projektu īstenošanai 
175 262 167 674 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 

noteiktam mērķim projektu īstenošanai 

153 736 153 736 

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 851 579 844 471 

    t.sk. kārtējo izdevumu projekti 580 991 574 108 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti noteiktam 

mērķim savas ministrijas no valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātajām publiskajām personām projektu īstenošanai 

138 119 137 987 

    t.sk. kapitālo izdevumu projekti 95 729 95 636 

     t.sk. valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām 

iestādēm noteiktam mērķim projektu īstenošanai 

36 740 36 740 

Apakšprogramma 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās organizācijas” 940 882 936 868 
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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): 
1 609 381 1 962 245 2 249 637 

1.1. dotācijas 1 212 725 879 616 879 616 

1.2. maksas pakalpojumi un citi pašu 

ieņēmumi 
0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 396 656 1 082 629 1 370 021 

1.4. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 1 086 465 2 249 637 1 286 661 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 1 039 895 1 956 039 1 217 405 

2.1.1. kārtējie izdevumi 484 682 1 011 165 521 319 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  434 016 628 997 454 790 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas 

budžetā un starptautiskā sadarbība  
0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu transferti 121 197 315 877 241 296 

2.2. izdevumi kapitālieguldījumiem 46 570 293 598 69 256 

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 2015. gadā  

Fonda izdevumi 2015. gadā (EUR) 
2014. gada 

plāns 

Faktiskā 

izpilde 

2 249 637 1 286 661 

Apakšprogramma 70.06.00 „LIFE programmas projekti” 2 249 637 1 286 661 

     t.sk. kārtējo izdevumu projekti 1 011 165 521 319 

     t.sk. subsīdijas un dotācijas biedrībām un nodibinājumiem Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

628 997 454 790 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts 

pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts 

pamatbudžetu 

126 400 112 870 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldībām 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

48 561 19 280 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji finansētām 

atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm 

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

140 916 109 146 

     t.sk. kapitālo izdevumu projekti 293 598 69 256 
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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; 

3) pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas (MK 

2014. gada 25.augusta rīkojums Nr.447 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas 

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

 
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): 219 222 247 819 247 731 

dotācijas 219 222 247 819 247 731 

Izdevumi (kopā): 219 222 247 819 247 731 

uzturēšanas izdevumi (kopā): 213 038 241 847 241 760 

kārtējie izdevumi 213 038 241 847 241 760 

Atalgojums 

(EKK1100) 

Mēneša amatalga amatpersonām (darbiniekiem) 

saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto darba 
samaksas sistēmu, piemaksas, prēmijas. 

106 581 135 132 135 045 

Sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 
(EKK1200) 

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

kompensācijas (slimības nauda, atvaļinājuma 

nauda, atlaišanas pabalsts). 

32 021 40 930 40 930 

Komandējumi 

(EKK2100) 

Iekšzemes un ārvalstu darba komandējumi, 

dienesta braucieni 
0 1 109 1 109 

Sakaru 

pakalpojumi 

(EKK2210) 

Pasta, telefona, interneta un citi sakaru 
pakalpojumi 5 489 5 665 5 665 

Administratīvie 

izdevumi 

(EKK2230) 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 6 729 3 173 3 173 

Remontdarbi  

un uzturēšana 

(EKK2240) 

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu) 3 386 2 758 2 757 

Informācijas 

tehnoloģijas 
(EKK2250) 

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (IT 

uzturēšana, pilnveidošana un papildināšana) 3 502 3 420 3 420 

Īre un noma 
(EKK2260) 

Telpu un transportlīdzekļu noma 
19 373 22 205 22 205 

Pārējie 

pakalpojumi 
(EKK2270) 

Izdevumi juridiskās palīdzības sniedzējiem par 

valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības 
pakalpojumiem. Un citi iestādes pakalpojumi. 

31 022 21 182 21 182 

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. 

Izdevumi par precēm iestādes administratīvās 
darbības nodrošināšanai (piemēram, apspriežu, 

semināru) organizēšanai un citi. 

2 700 3 303 3 303 

Enerģētiskie 

materiāli 

(EKK2320) 

Degviela nomātajam autotransportam 

1 200 1 600 1 600 

Iestāžu uzturēšanas 

materiāli 
(EKK2350) 

Materiāli un preces, kas nepieciešami, lai uzturētu 

un remontētu telpas, kā arī iestāžu saimniecības 
vajadzībām 

1 035 403 403 

Kapitālie izdevumi  
(EKK 5120) 

Datorprogrammu licences un līdzīgas tiesības 
1 452 0 0 

Kapitālie izdevumi  
(EKK 5230) 

Datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas 
iegāde, kā arī saimniecības pamatlīdzekļu iegāde 

4 732 5 972 5 971 
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* 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 biedrībām, 

nodibinājumiem, pašvaldībām, komersantiem.  

2015. gadā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” tika iesniegti 384 projektu iesniegumu.  

 
1.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto projektu iesniegumu skaits 

 

Projektu īstenošanai 2015.gadā tikai izsludināti un piešķirts finansējums no 

apakšprogrammas 17 projektu konkursiem. 

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
*

 

Vides aizsardzības jautājumu 

atspoguļošana periodiskajos izdevumos 
20 10 189 988 

2 TV un radio raidījumu veidošana 20 10 294 855 

3 

A
tb

il
d

īg
s 

d
zī

v
es

v
ei

d
s 

 

(V
id

es
 i

zg
lī

tī
b

a 
u

n
 a

u
d

zi
n

āš
an

a)
 

Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana I kārta 
57 11 73 685 

4 
Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana II kārta 
32 9 74 247 

5 Vides izglītības nometnes I kārta 130 43 158 275 

6 Vides izglītības nometnes II kārta 38 32 68 634 

7 
Vides izglītības nometnes bērniem un 

jauniešiem ar invaliditāti 
29 19 75 969 

8 Vietējās vides iniciatīvas 5 5 21 167 

9 
Sabiedrības informēšana par atbildīgu 

dzīvesveidu periodiskajos izdevumos 
21 10 90 264 

10 Sabiedrības informēšana par atbildīgu 6 3 35 881 
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dzīvesveidu TV raidījumos 

11 
Sabiedrības informēšana par atbildīgu 

dzīvesveidu radio raidījumos 3 3 21 107 

12 
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Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības pasākumu plānošana 
6 2 54 351 

13 
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības pasākumu ieviešana 
6 4 34 650 

14 
Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana 

un/vai aktualizēšana  
2 2 40 000 

15 Zivju resursu aizsardzības pasākumi 10 8 76 183 
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Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze 

vides politikas īstenošanai 
17 8 150 630 

17 

Sadarbības projekti starp NVO un vides 

institūcijām vides aizsardzības sistēmas 

kapacitātes palielināšanai vides jautājumu 

risināšanā 

23 10 116 310 

  KOPĀ 425 189 1 576 196 

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

 

2015. gadā no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansēto projektu 

sarakstu skat. Pielikumā Nr.1. Galvenie sasniegtie rādītāji Fonda finansēto projektu ietvaros 

sadalījumā pa projektu vadlīnijām ir sekojoši: 

Vadlīnija “Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un audzināšanas 

jomā”:  

- 2 specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko izdevumu izdošana ar 

kopējo tirāžu - 30 000 (žurnāli “Vides Vēstis” un “Putni dabā” ); 

- 8 periodisko izdevumu pielikumi un/vai ielikumu, kā arī rakstu sērijas par vides 

aizsardzības un vides izglītības tematiku ar kopējo tirāžu – 6 637 470 (žurnāls “Medības 

Makšķerēšana Daba", žurnāls “A12”, Latvijas nedzirdīgo savienības izdevums, 

laikraksts “Latvijas Avīze”, laikraksts “Dienas Bizness”, Rīgas Apriņķa Avīze, 

laikraksta “Diena” ielikums “Vides diena” un saistītie reģionālie izdevumi, “Jaunais 

Kurzemnieks”); 

- 6 specializētu vides aizsardzības un vides izglītības tematikai veltītu TV raidījumu 

veidošana un pārraidīšana, kopā 111 raidījums, kopējā auditorija ~ 7 milj. (“Vides fakti” 

/LTV1/, “TE!” /LTV 1/, “Adreses” /LTV 1/, “Es varu būt zaļš” /RE:TV/, “3/4 dabā” 

/RE:TV/, “Būtu zinājis...” /TV 24/) 

- 4 specializētu vides aizsardzības un vides izglītības tematikai veltītu radio raidījumu 

veidošana un pārraidīšana, kopā 147 raidījumi, kopējā auditorija ~ 2,2 milj. (“Noasa 

šķirsts” /Latvijas radio 4/, “Zaļais vilnis” / Latvijas radio 1/, “homo ecos:” /radio 

pieci.lv/, “Dabas studija” /Vidusdaugavas radio 1/ 

Vadlīnija “Atbildīgs dzīvesveids”:  

- 10 reģionālas kampaņas par videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanu, piesaistot un 

uzrunājot tiešo mērķauditoriju ~ 35 tūkstoši (akcija “Zemes stunda”; Putnu festivāls 

2015; Vides SOS; Atklāj putnu burvību rudenī u.c.); 
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- 10 kampaņas specifiski izvēlētajai mērķauditorijai ~ 2,5 tūkstoši (Izlases ciršu 

mežsaimniecības veicināšana privātos mežos, Putnu migrācijas brīnumainie noslēpumi, 

Minies globāli, Spoku tīkli, Meža apsaimniekošana); 

- 75 vides izglītības nometnes bērniem un jauniešiem ar kopējo dalībnieku skaitu ~2300; 

- 19 vides izglītības nometnes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām 

vajadzībām), kopējais dalībnieku skaits ~ 380; 

- 3 reģionāli vides izglītības infrastruktūras projekti Olaines novads, Valka, Kārsavas 

novads); 

- 2 reģionālas nozīmes vides izglītības un sabiedrības vides apziņu veicinoši projekti 

(Daugavpils, Rēzekne);  

- 10 periodiskajos izdevumos īstenoti sabiedrības vides izglītību un vides apziņu veicinoši 

pasākumi (publikācijas žurnālos “Ilustrētā junioriem”, “Ilustrētā zinātne”, “Zīlīte”, 

“Ezis”; laikrakstos “Diena”, “Rīgas apriņķa avīze”, informatīvajā izdevumā meža 

īpašniekiem “Čiekurs”; laikrakstu pielikumi/ielikumi “Kurzemes vārds” pielikums 

“Zaļā istaba”, “Neatkarīgās Tukuma ziņas” pielikums “Dabas parks”, “Latvijas Avīze” 

ielikums “Zaļā Latvija”); 

- 3 TV raidījumu ietvaros īstenoti sabiedrības vides izglītību un vides apziņu veicinoši 

pasākumi (TV24 raidījums “Preses klubs”; RE:TV raidījums “Vidzemes ziņas”, TV 

Kurzeme raidījums “Kā pieci pirksti”); 

- 3 radio raidorganizācijās īstenoti sabiedrības vides izglītību un vides apziņu veicinoši 

pasākumi (Kurzemes radio raidījumu cikls “Arī vide ir stils”; Latgales radio raidījumu 

cikls ”Apkārt lielajiem Latgales ezeriem”; Eiropas hitu radio, Super FM, Krievijas hītu 

radio raidījumu “Harmonijā ar dabu”; 

Vadlīnija “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”: 

- 3 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi, Rušonu 

ezera salas, Lielais Pelečāres purvs) izstrādāti dabas aizsardzības plāni; 

- 1 dabas liegumam (Jašas-Bicānu ezers) aktualizēts dabas aizsardzības plāns; 

- 4 Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās īstenoti palieņu pļavu apsaimniekošanas 

pasākumi 81,14 ha platībā (Abavas senlejas dabas parks, Teiču dabas rezervāts, 

Krustkalnu dabas rezervāts, Papes dabas parks);  

- Engures ezera dabas parka salās īstenota ūdensputniem piemēroto ligzdošanas biotopu 

atjaunošana; 

- 2 indikatīvām sugām (mežirbe, meža susurs) īstenota sugu aizsardzības plāna 

izstrādāšana. 

- 5 upēs (Pēterupe, Meltne, Krāčupīte, Vizla, Tirziņa) īstenoti zivju migrācijas ceļu 

atjaunošana ~ 25 km apjomā  

- 4 sabiedrisko vides inspektoru darbības atbalsta projektu ietvaros nodrošināti kontroles 

pasākumi zivju resursu aizsardzībai pavasara un rudens zivju nārsta periodos. 

Vadlīnija “Multisektoriālie projekti”:  

- 8 projektu ietvaros lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas iegūšanu, apstrādi un 

analīzi vides politikas īstenošanai (ūdeņu aizsardzība - 3 projekti; klimata pārmaiņas – 

3; vides resursu izmantošana - 2); 

- 10 sadarbības projektu ietvaros starp NVO un vides institūcijām īstenoti pasākumi vides 

aizsardzības problēmu risināšanai (nacionālās nozīmes vides izglītības centru 
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kapacitātes stiprināšana -2 projekti ; datu vākšana un analīzes veikšana aktuālu vides 

problēmu risināšanai – 5; - vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana - 3). 

Fonda finansējums 2015. gadā tika piešķirts tradicionālajam sabiedrības vides apziņu 

veicinošajam projektam „ Lielā Talka (2015.gada 25.aprīlis)” (īstenotājs biedrība „Pēdas LV”). 

Projekta „Vides izglītības fonda (FEE) programmu īstenošana Latvijā 2015. gadā” ietvaros 

tika turpināts Fonda iepriekšējos gadus iesāktais atbalsts nodrošināt Latvijas līdzdalību globālā 

Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE) vides izglītības un 

ekosertifikācijas programmās. 

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

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

zooloģiskais dārzs” saimnieciskas darbības, daļēji nodrošinot uzturēšanas izdevumu apmaksu 

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

aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu.  

2. attēls 

2015.gada Fonda finansēto projektu sadalījums pa projektu vadlīnijām 

 

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) 2015.gadā īstenots 41 projekts 

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

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas jomā. 

Īstenojot projektus 2015.gadā sasniegti sekojoši rezultāti: 

- Sniegts atbalsts DAP kapacitātes nodrošināšanai – projekta kvalificēto speciālistu 

piesaistīšana DAP īstenotā ES Kohēzijas fonda finansētā projekta „Antropogēno slodzi 

samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās” īstenošanai 

un aktivitāšu savlaicīgai un kvalitatīvai realizēšanai trīs projekta realizācijas kārtās; 

- Veikta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu, kā arī reto un īpaši 

aizsargājamo bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija medņa aizsardzībai izveidotajos 

mikroliegumos; 

- Nodrošināta nepieciešamas informācijas iegūšana par visas Latvijas valsts nozīmes 

ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijās esošajām ģeoloģiskajām 

un citām vērtībām, kā arī iegūta informācija par vēl 50 dabas pieminekļiem 

dižakmeņiem; 

484843; 19% 

1316054; 50% 

443389; 17% 

373376; 14% 
Plašsaziņas līdzekļu darbība
vides izglītības jomā

Atbildīgs dzīvesveids

Dabas un biloģiskās
daudzveidības aizsardzība

Multisektoriālie projekti
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- Organizēti 10 pilnas dienas semināri, kuru rezultātā tika paaugstināta vides aizsardzības 

iestāžu darbinieku darbības efektivitāte un zināšanas, uzlabota savstarpējā sadarbība un 

veicināta citu tiesībsargājošo un kontrolējošo iestāžu izpratne par noziegumiem pret 

dabu, kā arī attīstīta savstarpējā dažādu iestāžu sadarbība. Organizēts viens 

starptautiskais seminārs Beļģijas delegācijas pārstāvjiem par NATURA 2000 un citu 

ES normatīvo aktu ieviešanu Beļģijā un Latvijā; 

- Noorganizēti dabas tūrisma, izglītības un atpūtas objektā - Līgatnes dabas taku 40 gadu 

pastāvēšanai veltītie pasākumi, kas pievērsa sabiedrības uzmanību dabai draudzīgām 

atpūtas iespējām un vides izglītībai Līgatnes dabas takās;  

- Organizēti teorētiskās apmācības semināri un arī vairākas praktiskas nodarbības, kurā 

laikā tika sagatavoti 29 speciālisti, kas apguvuši NATURA 2000 teritoriju 

bezmugurkaulinieku monitoringa un fona bezmugurkaulinieku monitoringa veikšanas 

metodes un piedalījušies monitoringa realizēšanā 2015.gada sezonā, ka arī 136 

sertificēti un topoši dabas eksperti cēluši savu kvalifikāciju Eiropas nozīmes 

aizsargājamo biotopu identificēšanā un arī sertificēta eksperta atzinumu sagatavošanā; 

- Nodrošināta priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu 

kartēšanai Latvijā visas valsts mērogā, kas sevi ietvēra biotopu kartēšanas metodikas 

izstrādi un aprobāciju, pieejamo datu apkopošanu un kartogrāfiskā materiāla biotopu 

kartēšanas veikšanai visas valsts mērogā sagatavošanai, kā arī dabas datu pārvaldības 

sistēmas Ozols sagatavošana kartēšanas datu apkopošanai un uzglabāšanai; 

- Nodrošināta “Botānikas ekspozīcijas” izveidošana Latvijas Dabas muzejā pirmā kārta 

(izstrādāts telpu remonta tehniskais projekts, saņemta būvatļauja remontdarbu 

veikšanai, izstrādāts ekspozīcijas grafiskais un tehniskais projekts, uzstādīta un palaista 

ugunsgrēka atklāšanas sistēma, īstenota multimediju skiču izstrāde un iegādāta 

ekspozīcijai nepieciešamā skaņas un datortehnika); 

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

novērtēšanas sistēmas izveidošana, t.sk. pabeigta virszemes ūdeņu bioloģiskās 

kvalitātes novērtēšanas metodes izstrāde upēm un ezeriem, sagatavoti šo metožu 

apraksti un ziņojumi to starpvalstu saskaņošanai; 

- Nodrošināta pasākumu programmas laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2020.gadā 

izstrāde, ka to nosaka ES Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK; 

- Nodrošināta VARAM kvalitatīva dalība Latvijas prezidentūras īstenošanas laikā, 

nodrošinot pasākumus Latvijā un ārpus Latvijas robežām, kas netiek finansēti no 

Latvijas prezidentūras sekretariāta finanšu resursiem; 

- Nodrošināta priekšizpēte Plūdu riska pārvaldības plānu izstrādei atbilstoši Plūdu 

direktīvas (2007/60/EK) prasībām, lai noteiktu plūdu riska mazināšanas pasākumu 

prioritātes, t.sk. plūdu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību un īpašumu, vidi, 

kultūras mantojumu un saimniecisko darbību; 

- Nodrošināta nosacījumu izstrāde juridiskajām regulējumam (par starp pašvaldību un 

atkritumu apsaimniekotāju, starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju 

noslēgtajos līgumos šobrīd iekļautajām normām, kā arī informāciju par publiskajos 

iepirkumos iekļautajiem kritērijiem) attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu 

pašvaldībā, ar mērķi tālāk tos izmantot normatīvo aktu atkritumu jomā izmaiņu 

sagatavošanai;  

- Nodrošināta priekšlikumu sagatavošana katastrofas iespējamības un ietekmes risku 

novērtēšanai vides jomā, lai nodrošinātu katastrofu draudu novēršanu, mazināšanu vai 

akceptēšanu atbilstoši Ministru kabineta 14.07.2015. sēdē atbalstītā likumprojekta 

„Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums” prasībām (prot.34, §29), ar 

mērķi tālāk tos izmantot VARAM darbā;  
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- Nodrošināta LV pārstāvniecība starptautiskajā konferencē par ķīmisko vielu pārvaldību 

SAICM ICCM4, ka arī veikta esošas situācijas analīze un rekomendācijas izstrāde par 

ķīmisko vielu pārvaldības attīstību Latvijā; 

- Nodrošināta VARAM līdzdalība 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, 

infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”; 

- Organizēti vairāki semināri Latvijas reģionos par zaļa publiskā iepirkuma (turpmāk 

ZPI) iespējām un praktisko pielietojumu, kuros tika sniegta vispārīga informācija par 

ZPI, tā piemērošanas kritērijiem un lomu pašvaldību iepirkumos un Eiropas Savienības 

fondu 2014-2020 plānošanas perioda projektos, un kuros reģionu pārstāvji dalījās 

pieredze par ZPI īstenošanu; 

- Nodrošināta attīstībā institucionāla sadarbība vides pārvaldības jautājumos starp Latviju 

un Ukrainu, kā arī stiprināta līdzšinējās sadarbības iniciatīvas vides jautājumos starp 

Latviju un Centrālāziju (Uzbekistānu); 

- Sniegts atbalsts VPVB kapacitātes stiprināšanai saistība ar izaugsmes stratēģijas 

prioritārajiem virzieniem saistītu paredzēto darbību projektu izvērtēšana;  

- Nodrošināta septiņu VPVB darbinieku teorētiskā un praktiskā apmācība gaisa 

piesārņojuma, smaku un trokšņu izkliedes novērtēšana, izmantojot atbilstošas 

datorprogrammas, kā arī apmācība rūpniecisko avāriju riska iespējamības un avāriju 

seku novērtēšanā, t.sk. bīstamo objektu izvērtēšana; 

- Nodrošināta pastiprināta kontrole lašveidīgo zivju saudzēšanas un nārsta periodos, 

rūpniecisko un amatieru zvejas aizliegumu vietās un laikos Latvijas ūdenstilpēs, 

piekrastē un jūrā; 

- Nodrošināta 28 VVD ekspertu/inspektoru apmācība ārējo tiesību aktu un iekšējo 

normatīvo aktu (metodikas) attiecībā uz atļauju izsniegšanu, VVD izdotiem 

administratīviem aktiem (atļaujām, licenču veidiem), to sastāvu, struktūru, rakstīšanu, 

iesniegumu izvērtēšanu, grafisko dokumentu lasīšanu un informācijas sistēmas „Tulpe” 

lietošanu, kas paredzēta kā elektroniska platforma atļaujas iesnieguma iesniegšanai un 

arīdzan atļauju saņemšanai; 

- Organizēti 5 apmācības semināri par vairākām zemes dzīļu izmantošanas un 

aizsardzības tēmām VVD ekspertiem/inspektoriem, kā arī pašvaldību darbiniekiem un 

citu valsts iestāžu darbiniekiem; 

- Nodrošināta LV pārstāvniecība starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīkla 

(IMPEL) atbalstītajos projektos (darba grupas, sanāksmes, semināros) par efektīvāku 

vides aizsardzības normatīvajos aktos ietvertā tiesiskā regulējuma ieviešanu un 

dalībvalstu labāko pieredzi vides pārvaldībā, izsniedzot atļaujas vides jomā un īstenojot 

vides inspekciju; 

- Sniegts atbalsts VVD kapacitātes stiprināšanai saistība ar Kohēzijas fonda finansētiem 

un VVD realizētājiem projektiem; 

- Nodrošinātas apmācības 76 VVD ierēdņu un darbinieku Valsts administrācijas skolas 

piedāvātos apmācību kursos, ar mērķi paaugstināt darbinieku profesionalitāti un 

motivāciju strādāt valsts pārvaldē; 

- Nodrošināta priekšizpēte veikšana VVD reģionālos vides pārvaldes un sagatavots 

saraksts ar tiem operatoriem (kuri emitē gaisā emisijas, piemēram, sadedzināšanas 

iekārtas, autoremontdarbnīcas, termināli, kuros pārkrauj ķīmiskās vielas un maisījumus 

un kuri emitē ūdenī emisijas, piemēram, atkritumu poligoni, ražošanas un komunālie 

notekūdeņu radošie uzņēmumi, operatori), par kuru veikto piesārņojošās darbības 

pašmonitoringu ir šaubas, ar mērķi tālāk tos ņemt par pamatu, gatavojot grozījumus 

normatīvajos aktos; 

- Nodrošināta tikšanas ar Gdaņskas ostas kontrolējošam institūcijām - dalīšanās 

savstarpējā pieredzē par kontrolējošo institūciju veiktajām aktivitātēm vides 
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aizsardzības jomā, kā arī iepazīšanās ar Gdaņskas ostā esošo uzņēmumu veiktajiem 

pasākumiem vides kvalitātes uzlabošanā. Starpvalstu līmenī tika veicināta sadarbība 

jūras akvatorijas piesārņojuma gadījumu izmeklēšanā un zvejas noteikumu ievērošanas 

kontrolē; 

- Nodrošināts nacionālais līdzmaksājums Starptautiskās atomenerģijas aģentūrai (SAEA) 

Tehniskās sadarbības projektu 2016.-2017.gada cikla ietvaros, lai VVD Radiācijas 

drošības centrs uzsāktu nacionālo tehniskās sadarbības projektu LAT9013 „Stiprināt 

nacionālo kapacitāti radiācijas drošības un kodoldrošības jomā”; 

- Sniegts atbalsts Nacionālā botāniskā dārzā augu etiķetes izveidošanā un uzstādīšanā 

lakstaugu, oranžērijas augu un dendrofloras kolekcijās, lai nodrošinātu apmeklētāju 

informētību un uzlabotu botāniskajā dārzā sniegto izglītības aktivitāšu kvalitāti; 

- Sniegts atbalsts Nacionālā botāniskā dārzā gājēju celiņa seguma 693 m
2
 platībā 

atjaunošanā, kas savieno botāniskā dārza centrālo aleju ar jaunuzcelto ex-situ centru; 

- 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 trešās kārtas 

izveidošana un paplašināšana – biotopu takas – vietējas populācijas genofonda 

saglabāšanai; 

- Nodrošināta bioloģisko efektu novērtējuma veikšana Rīgas līcī un Baltijas jūras 

piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) D8.2 kvalitātes 

kritērijam par konstatētajiem piesārņojuma bioloģiskajiem efektiem potenciāli 

piesārņotās vietās (ostu tuvumā), kā arī noteikti laba vides stāvokļa robežu un labas 

vides kvalitātes mērķi;  

- Nodrošināta 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) 

interkalibrācijas testu veikšana, t.sk. ar Lietuvu un Igauniju praksē pārbaudītas Latvijas 

pārejas ūdeņos izstrādātās zivju kvalitātes elementu robežvērtības; 

- Nodrošināta prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras stratēģijas pamatdirektīvai – 

smagie metāli (Hg, Cd, Pb, Ni, Zn), kā arī tika veikts Latvijas jūras ūdeņu stāvokļa 

novērtējums. 

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.  

2015. gadā starptautiskās sadarbības nodrošināšanai starptautiskām organizācijām un 

līgumiem veiktas iemaksas 936 868 euro apmērā, t.sk.:  
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8. tabula  

1.  

Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām, tai 

skaitā: 

 Riodežaneiro konvencijai par bioloģisko daudzveidību, 

biodrošības protokolam; 

 Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

pakalpojumu zinātnes politikas platformai (IPBES); 

 Bonnas konvencijai par migrējošo savvaļas dzīvnieku 

aizsardzību; 

 Līgumam par sikspārņu aizsardzību Eiropā (EIROBAT); 

 Vašingtonas konvencijai par tirdzniecību ar apdraudētām sugām 

(CITES) Eiropas Savienības savvaļas sugu tirdzniecības 

datubāzei (EU-TWIX); 

 Ženēvas konvencijai "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu 

lielos attālumos” (Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 

kontekstā (Espo konvencija)); 

 Stokholmas konvencijai par noturīgajiem organiskajiem 

piesārņotājiem; 

 Bāzeles konvencijai par bīstamo atkritumu pārvietošanu; 

 Roterdamas konvencijai par procedūru, saskaņā ar kuru 

starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana 

attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem; 

 Konvencijai cīņai pret tuksnešu paplašināšanos; 

 Orhūsas konvencijai par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 

lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā 

ar vides jautājumiem, Protokolam par piesārņojošo vielu un 

izmešu pārneses reģistriem (PRTR). 

 

33 481 

2.  
Austrumeiropas energoefektivitātes un vides partnerības fondam (5 

gadi); 
10 000 

3.  
Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijai 

(EUMETSAT); 
413 103 

4.  ES vides institūciju asociācijai (IMPEL); 10 000 

5.  Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centram (ECMWF); 45 183 

6.  Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs.sekretariātam (Baltic 21); 9 853 

7.  
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 

Informācijas datoru un komunikācijas politikas (ICCP) komitejai; 
10 800 

8.  
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ķimikāliju 

komitejai 
10 800 

9.  Vispasaules meteoroloģiskai organizācijai (WMO); 31 678 

10.  Starptautiskajai Atomenerģijas aģentūrai (SAEA); 183 054 

11.  Helsinku konvencijas sekretariātam (HELCOM). 178 916 

 KOPĀ EUR: 936 868 

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 
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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 

2015.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. 

2015.gadā konkursā nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai tika iesniegti 25 projektu 

iesniegumi. Konceptuālu nacionālā līdzfinansējuma atbalstu saņēma 23 projekta iesniegumi 

(1 projekta iesniegums noraidīts, un 1 projekta iesniegums atsaukts). EK iesniegti 23 projektu 

pieteikumi.  

2015.gadā Latvijā tika īstenoti 16 LIFE projekti, no tiem Fonda līdzfinansējumu saņēma 9 

projekti: 

Detalizēta informācija par 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. 
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Atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piešķiršanas procedūru regulē Dabas 

resursu nodokļa likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi:  

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

nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem”; 

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

iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību 

un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem”); 

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

nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”; 

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

piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem” ; 

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

savākšanas un šķirošanas vietām” u.c.  

Tabulā Nr.9 attēlots apkopojums par 2015. 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 
6 4 1 

Iesniegumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
32 19 2 

Iesniegumi par izmaiņām esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
25 16 0 

Apsaimniekotāju iesniegtie paskaidrojumi par 

konstatētajiem pārkāpumiem apsaimniekošanas sistēmu 

darbībā 

0 0 0 

2015. 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: 
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10. tabula 

Izvērtētie un izskatīšanai padomēs sagatavotie apsaimniekotāju iesniegumi 

Lēmuma saturs VKP Iepakojums NTL 

Lēmumi par jaunas apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu 
4 3 1 

Lēmumi par līgumpartneru maiņu esošās 

apsaimniekošanas sistēmās 
32 19 2 

Lēmumi par izmaiņu veikšanu esošajos apsaimniekošanas 

sistēmu īstenošanas plānos 
25 16 0 

Lēmumi atteikt slēgt apsaimniekošanas līgumu un 

piemērot atbrīvojumu no DRN samaksas 
1 1 0 

Lēmumi par iesniegumu izskatīšanas procesuālā termiņa 

pagarināšanu 
1 0 0 

Lēmumi par apsaimniekošanas sistēmas darbības 

pārtraukšanu un atbrīvojuma no DRN atcelšanu 
2 0 0 

2015.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanu: 

- 4 līgumi par videi kaitīgu preču (t.sk. 1 elektrisko un elektronisko iekārtu) atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu;  

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

kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmās (t.sk. 21 elektrisko un elektronisko 

iekārtu apsaimniekošanas sistēmās). 

2015.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu: 

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

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

- 34 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā 

(izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas 

sistēmās). 

2015.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par nolietotu transportlīdzekļu 

apsaimniekošanu: 

- 1 līgums par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

- 2 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā un apsaimniekošanas plānā 

(nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā). 

2015. gadā Fonda administrācija ir saņēmusi un izvērtējusi 23 pārskatus par videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, 18 pārskatus par elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanu, 31 pārskatus par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanu un 1 pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu.  

2015.gadā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm bija 

spēkā 7 apsaimniekotājiem (kas kopā atbrīvo no dabas resursu nodokļa nomaksas 936 nodokļa 

maksātājus). 

No dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārtām 2015.gadā 

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

resursu nodokļa samaksas 1222 nodokļa maksātājus).  

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

un piederumiem 2015.gadā tika atbrīvoti 9 uzņēmumi, no kuriem 5 bija apsaimniekotāji (kas 

kopā atbrīvo 4914 dabas resursu nodokļa maksātājus), bet 4 pašu izveidotas apsaimniekošanas 

sistēmas.  
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2015.gadā 1 komersants bija izveidojis nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 

sistēmu, kas atbrīvoja no dabas resursu nodokļa samaksas 30 komersantus.  

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

posmā no 2008. līdz 2015. 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. 2015. gadā tirgū novietotais videi kaitīgo preču 

daudzums ir audzis salīdzinājumā ar diviem iepriekšējiem gadiem. 
3. attēls 

Latvijas Republikā ievesto un tirgū novietoto videi kaitīgo preču dinamika 2008. – 2015. gadā 
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Attēlā Nr. 4 redzams reģenerētais videi kaitīgu preču atkritumu apjoms 2008., 2009., 2010., 

2011. ,2012., 2013., 2014. un 2015. 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. – 2015. gadā (tonnās) 
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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. – 2015. gadā 

Nr. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 
2008 (t) 2009(t) 2010 (t) 2011 (t) 2012 (t) 2013 (t) 2014 (t) 2015 (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 6873.23 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
4447.85 2808.57 2563.03 2642.85 2712.07 2660.32 2 740.59 2858.23 

3 
maza izmēra mājsaimniecības 

iekārtas 
1839.22 1071.56 1214.21 1164.53 1223.05 1463.51 1 469.37 1523.42 

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 1777.35 

5 monitori 623.03 315.15 338.73 316.15 227.27 263.47 235.31 263.87 

6 mobilie telefoni 127.14 57.9 75.67 91.07 86.71 48.15 65.14 97.06 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
973.88 443.72 520.13 544.01 554.82 454.22 441.16 406.56 

8 televizori 2984.93 1828.43 1439.21 1041.02 1296.64 1058.47 1 079.32 1171.97 

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 1689.12 

10 gāzizlādes spuldzes 1684.16* 1225.43* 1868.22* 1726.19* 2065.09* 2483.81* 193.25 175.92 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot 

gāzizlādes spuldzes) 
1285.23 590.78 462.32 682.06 947.54 740.65 836.33 1268.45 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 179.73 94.26 101.41 130.98 136.41 166.72 175.72 200.40 

13 
rotaļlietas, sporta un atpūtas 

piederumi 
669.44 274.43 163.04 280.47 276.69 355.17 484.92 410.90 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

242.67 180.11 161.7 222.41 184.38 225.83 191.77 168.54 

15 tirdzniecības automāti 221.22 74.14 46.73 80.53 46.61 96.4 137.20 157.59 

*Apjoms norādīts gabalos (x 1000 spuldzes) 
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika redzama Tabulā Nr. 12.  
12. tabula 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika 2008- 2015 gadā 

Nr. 

Elektrisko un elektronisko iekārtu 

veids 

2008 

(t) 

2009 

(t) 

2010 

(t) 

2011 

(t) 

2012 

(t) 

2013 

(t) 

2014 

 (t) 
2015 

 (t) 

1 

liela izmēra mājsaimniecības iekārtas 

(izņemot liela izmēra dzesēšanas 

iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

1897 1308 1295 1248 1260 1453 1 574 1526 

2 
liela izmēra dzesēšanas iekārtas, 

saldētavas un ledusskapji 
843 776 644 747 690 656 651 671 

3 maza izmēra mājsaimniecības iekārtas 358 277 282 323 306 426 356 373 

4 

informācijas tehnoloģijas un 

elektronisko sakaru iekārtas (izņemot 

monitorus un mobilos telefonus) 

492 353 399 365 392 372 399 418 

5 monitori 103 90 87 96 91 62 77 64 

6 mobilie telefoni 27 14 4 6 4 5 12 20 

7 
plašam patēriņam paredzētās iekārtas 

(izņemot televizorus) 
181 139 161 194 202 171 108 103 

8 televizori 597 452 354 318 339 307 295 269 

9 

elektriskie un elektroniskie instrumenti 

(izņemot liela izmēra stacionārus 

ražošanas mehānismus, kas nav 

pārnēsājami vai ir pastāvīgi 

piestiprināmi) 

421 240 195 222 247 288 373 378 

10 gāzizlādes spuldzes 958* 727* 1013* 835* 949* 1100* 97 88 

11 
apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes 

spuldzes) 
260 147 137 207 231 171 176 270 

12 monitoringa un kontroles instrumenti 57 59 48 41 39 36 45 47 

13 rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi 285 622 89 291 179 201 188 183 

14 

medicīniskās ierīces (izņemot 

implantētās un inficētās medicīniskās 

ierīces) 

48 45 48 58 41 65 48 38 

15 tirdzniecības automāti 41 33 31 131 136 110 42 30 

*Apjoms norādīts gabalos (x 1000 spuldzes) 
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Kopējais komersantu, kuri saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par 

iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, tirgū novietotais 

iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms 2015. gadā bija 

218 223.026 tonnas, bet kopējais reģenerētais apjoms – 133 232.466 t jeb 61.05 % no tirgū 

novietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoma.  

Tirgū novietotā iepakojuma un reģenerētā izlietotā iepakojuma apjoma dinamika 2015.gadā 

attēlota attēlā Nr. 5 
5. attēls 

2015. gadā radītais un reģenerētais iepakojuma apjoms 

 
Kopējais 2015. gadā realizēto transportlīdzekļu skaits nodokļa maksātājiem, kas 

iesaistījušies apsaimniekošanas sistēmā bija 13 756 gab., savāktais un apstrādātais nolietotu 

transportlīdzekļu (NTL) skaits bija 6862 gab. (50 % no realizētā).  

2.9. Politikas iniciatīvas, veiktie un pasūtītie pētījumi 

2015.gadā Administrācija turpināja īstenot iepriekšējā gadā uzsāktās jaunās politikas 

iniciatīvas - principa “Nauda atgriežas dabā” īstenošanu.  Šī politikas iniciatīva tika realizēta 

caur projektu konkursiem apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, kopumā realizējot 17 

projektu konkursus to ietvaros finansējot 189 projektus par kopējo summu 1 576 196 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.  

Fonda administrācija kā iestāde 2015.gadā neveica pētījumu pasūtījumus, Fonda finansēto 

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

tikt klasificētas kā pētījumi.  
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13. tabula 

2015.gadā īstenotie projekti, kuru ietvaros veikta datu iegūšana, apstrāde un analīze 

Projekta nosaukums Projekta īstenotājs Summa 

Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko 

ūdenstilpju nomu izstrādei 
Baltijas Vides Forums, biedrība 18 431 

Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes 

biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu 

atradnēm 

Latvijas Universitāte 18 907 

Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski 

pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem 

klimata politikas ieviešanai 

Baltijas Vides Forums, biedrība 19 466 

SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana 

un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-

ETS sektoram 

Fizikālās enerģētikas institūts 14 525 

Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu 

sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts 

stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā 

homo ecos:, biedrība 27 000 

Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai Ūdensaina, biedrība 9 000 

Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un 

reģenerācijas iespējas 
Ķemeru nacionālā parka fonds 24 638 

Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi 

uz telpu mikroklimtu tipveida pirmsskolas izglītības 

iestādēm Latvijā 

Passive House Latvija, biedrība 4 000 

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas un plūdu riska 

pārvaldības plānu projektu 2016.-20121.gadam 

savstarpējās atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu 

novēršana 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, Valsts SIA 
3 850 

Latvijas vides nodokļu efektivitātes novērtējums 

atbilstoši OECD prasībām un to attīstības iespēju 

izvērtējums ES aprites ekonomikas un resursu 

efektivitātes politikas kontekstā 

Zaļā brīvība 9 000 

Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes 

novērtēšanas metodes, izmantojot zivju faunu, 

interkalibrācija 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, Valsts SIA 
15 797 

Radioaktīvo vielu novērtējums vidē 
Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, Valsts SIA 
21 541 

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.  

2015. gadā Fonda administrācija turpināja iepriekšējā gadā uzsāktos uzlabojumus savu 

klientu apkalpošanas kvalitātē, atvieglojot potenciālajiem projektu iesniedzējiem dokumentu 

sagatavošanu, standartizējot iesniedzamo dokumentu formas (tāmes), automatizējot to 

aizpildīšanu un tālāko izvērtēšanu.  

Tika veiktas izmaiņas projektu konkursu vērtēšanas procedūrā, sadalot projektu vērtēšanu 

starp ekspertu komisiju, Konsultatīvo padomi un Fonda administrāciju, tādējādi atvieglojot 

vērtēšanas procesu gan pēc būtības, gan praktiski. 
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3. Personāls 

Vispārīgā informācija 

Fonda administrācijā uz 2015.gada 1.janvāri bija 7 amata vietas, iestādē faktiski bija 

nodarbināti 6 darbinieki, 1 ierēdnis un 2 ārštata darbinieki. Uz 2015.gada 31.decembri Fonda 

administrācijā bija 7 amata vietas, savukārt faktiski nodarbināti bija 6 darbinieki, 1 ierēdnis un 

3 ārštata darbinieki. Vidēji 2015.gadā Fonda administrācijā strādāja 6 darbinieki un 1 ierēdnis.  

Izmaiņas personālā  

No 2015.gada 25.septembra pienākumus uzsāka pildīt Projektu daļas vadītāja, kas ir 

atgriezusies no bērna kopšanas atvaļinājumā, savukārt darbiniekam, kas līdz šīm brīdim 

aizpildīja šo vakanto amatu vietu tika piedāvāta iespēja turpināt darba attiecības, kā ārštata 

darbiniekam. 2015.gadā ar 2 ārštata darbiniekiem tika pārtrauktas darba attiecības uz 

savstarpējas vienošanas pamata, bet uzreiz tā vietā tika pieņemti darbā citi 2 ārštata darbinieki 

sakarā ar lielo darba apjomu.  

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, 2015.gadā Fonda administrācijas darbinieki apmeklējuši 7 

kursus un seminārus savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Personāla statistikas dati uz 2015.gada 31.decembri 

Uz 2015.gada 31.decembri 100% Fonda administrācijas darbinieku bija ar augstāko izglītību 

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

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

No kopējā Fonda administrācijas darbinieku skaita 70% (7 darbinieki) uz 2015.gada 

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

administrācijā, salīdzinot ar 2014.gadu, ir palicis iepriekšējā līmenī – 31 gads. Fonda 

administrācijā uz 2015.gada 31.decembri pārstāvētas tikai 2 vecuma grupas – 5 darbinieki 

pārstāv vecuma grupu 20-29, savukārt 5 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. Mājas lapas apmeklētāji tiek informēti par aktuālajiem notikumiem Fonda 

administrācijā, Fonda finansēto projektu norisē, LIFE programmas īstenošanu Latvijā, kā arī 

par galvenajām aktivitātēm, kas saistītas ar atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa par 

iepakojumu, videi kaitīgajām precēm un transportlīdzekļiem. 

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” 2015. gadā kopā atbalstītas 98 

nevalstiskās organizācijas, nodrošinot finansējumu 130 projektu īstenošanai 1 114 371 EUR 

apmērā. 
6. attēls 

Fonda finansējuma nevalstiskajam sektoram sadalījums pa projektu vadlīnijām 

 
 

No budžeta programmas „LIFE programmas projekti” 2015.gadā finansējumu saņēma 2 

nevalstiskās organizācijas 3 projektu īstenošanai par kopējo summu 214 795 EUR apmērā. 

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 darbojas profesionālo, nozaru un 

interešu biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. Konsultatīvā padome darbojas 

pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikumu, kas 

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

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

padomes nolikumā tika izdarīti grozījumi). Atbilstoši Konsultatīvās padomes nolikumam reizi 

divos gados norisinās tā sastāva vēlēšanas. 2015. gada jūnijā beidzās 2013. gadā ievēlētās 

Konsultatīvās padomes pilnvaras un tika izsludināta jauna pieteikšanās darbam Konsultatīvajā 

padomē. Saskaņā ar nolikumu tika iesniegti 16 organizāciju pieteikumi. 

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 04.08.2015. rīkojumu Nr. 249 tika 

apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru 

termiņš – 03.08.2017.) 

No 2015. gada 4.augusta Konsultatīvo padomi veido šādu organizāciju pārstāvji: 

1. Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”; 

2. Biedrība „Vides attīstības biedrība”; 

3. Biedrība „Bērnu vides skola”; 

4. Biedrība „Baltijas Vides Forums”; 

5. Biedrība “homo ecos:”; 

178 009; 16% 

127 402; 11% 

566 686; 51% 

242 273; 22% Dabas un bioloģiskās
daudzveidības aizsardzība

Plašsaziņas līdzekļu vides
izglītības projekti

Atbildīgs dzīvesveids

Multisektoriālie projekti

http://www.lvafa.gov.lv/
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6. Biedrība „Vides izglītotāju asociācija”; 

7. Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”; 

8. Daugavpils Universitāte; 

9. Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”; 

10. Biedrība „Vides iniciatīvu centrs”; 

11. Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”; 

12. Biedrība “Eko line”; 

13. Nodibinājums “Vides izglītības fonds”; 

14. Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”;  

15. Biedrība „Vides aizsardzības klubs”; 

16. Biedrība “Baltijas krasti”. 

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.  

2015. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 17 sēdes (t.sk. 5 

elektroniski), kurās kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 419 jautājumiem saistībā ar 

iesniegtajiem projektiem un izsludinātajiem konkursu nolikumiem.  
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5. 2016. gadā plānotie pasākumi 

Ņemot vērā 2015.gadā organizēto projektu konkursu rezultātus 2016.gadā paredzēts uzsākt 

izmaiņas projektu konkursa nosacījumos ar mērķi veicināt starpreģionālu un nacionāla mēroga 

projektu iesniegšanu un īstenošanu projekta aktivitāšu realizēšanai citos reģionos piesaistot 

sadarbības partnerus.  

Lielākais izaicinājums Fonda administrācijai kā iestādei 2016.gadā būs EK finansētā 

projekta “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia” īstenošanas 

uzsākšana. Šī projekta īstenošanai pirmais būtiskākais uzdevums būs attiecīgās struktūrvienības 

projektā paredzētās struktūrvienības “LIFE atbalsta vienība / LIFE Help desk” izveidošana un 

projekta pirmo aktivitāšu īstenošana – projekta mājas lapas izveidošana, personāla apmācību un 

pieredzes apmaiņas pasākumi. 

Būtisks pasākums, kas ietekmēs gan iestāde, gan tās klientu (potenciālo projektu iesniedzēju 

un īstenotāju) darbību, ir Fonda projektu konkursu koncepcijas 2017 gadam izstrādāšana un 

apstiprināšana Fonda padomē. Šāds plānošanas dokuments būtiski atvieglos iestādes darbību 

projektu konkursu organizēšanā, kā arī uzlabos darbību plānošanas potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem. 

Saistībā ar dabas resursu nodokļa atbrīvojuma administrēšanas funkciju, kā nozīmīga 

aktivitāte minama kontroles pasākumu veikšana, veicot pārbaudes gan par atbrīvojumu 

saņēmušo komersantu deklarēto tirgū novietoto preču apjomu, gan apsaimniekošanas sistēmu 

uzrādītajiem savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomiem, gan datu salīdzināšanu ar 

muitas iestādēm par videi kaitīgo preču izvešanu pārstrādei un reģenerācijai uz trešajām 

valstīm. 

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

(31.12.2015.) 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 1412 747 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 1781 2 694 

3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem no darba 

algas (izņemot nodokļus) 

0 0 

4. Norēķini par nodokļiem 0 0 

5. Īstermiņa saistības  458 60 

6. Ilgtermiņa saistības  257 156 

 Kopā 3908 3 657 
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Pielikums Nr.1 

2015. gadā no budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 

finansētie projekti 

N.p.k. Projekta nosaukums Projekta īstenotājs 
Piešķirtais 

finansējums 

Projektu vadlīnija – Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās 

1.  TV raidījums „Adreses” Vides filmu studija, SIA 35 402 

2.  Latvijas jaunatklāšanas raidījums “Te!” Vides filmu studija, SIA 49 042 

3.  
TV raidījums RīgaTV 24 „Būtu 

zinājis…” 
TV LATVIJA, A/S 48 690 

4.  TV Raidījums cikls "Vides fakti" 2015 
Finger Film Production, 

SIA 
59 352 

5.  Es varu būt zaļš Vidzemes televīzija, SIA 38 787 

6.  

“Dabas studija” - pozitīvi par dzīvi 

Natura 2000 teritorijās Vidusdaugavas 

reģionā 

Radio 1, SIA 9 100 

7.  

Žurnāla MMD izdošana, turpinot vides 

izglītībai un aizsardzībai veltītu 

nekomerciālu materiālu publicēšanu 

izdevumā 

Dumpis, SIA 7 920 

8.  
Īpaši aizsargājamās teritorijas tuvplānā 

žurnāla A12 rubrikā „Dabas vērtības” 
5 labas ziņas, SIA 1 595 

9.  VIDES DIENA Dienas Mediji, SIA 56 116 

10.  
Vides un dabas aizsardzības problēmu 

atspoguļojums Pierīgā 

Rīgas Apriņķa Avīze, 

SIA 
18 735 

11.  
Tematiskās lappuses "Vide mums, mēs 

videi" 

Jaunais kurzemnieks, 

SIA 
975 

12.  
Televīzijas raidījuma “Trīs ceturtdaļas 

dabā” izveidošana un pārraidīšana 

Invalīdu un viņu draugu 

apvienība “Apeirons”, 

Biedrība 

8 094 

13.  
Multimediāls raidījums jauniešiem 

„homo ecos:” 
homo ecos:, Biedrība 16 630 

14.  Draudzīga vide jāveido pašiem 
Latvijas Nedzirdīgo 

savienība, Biedrība 
2 939 

15.  Žurnāls «Vides Vēstis»  Vides Vārds, Biedrība 53 573 

16.  

Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) 

populārzinātniskā žurnāla „Putni dabā” 

izdošana 2015.gadā 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
29 012 

17.  

Četri tematiskie pielikumi laikrakstam 

"Latvijas Avīze" par dabas daudzveidību 

un tās saglabāšanu 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
17 155 

18.  
Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas 

Radio 1.programmā 
Latvijas Radio, VSIA 14 879 

19.  
Radio programma krievu valodā „Noasa 

šķirsts” (30’) 
Latvijas Radio, VSIA 14 879 

20.  
Informatīvu materiālu izstrāde par 

ķīmisko vielu un maisījumu normatīvo 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 
1 968 
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aktu prasībām un to jaunumiem meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

Projektu vadlīnija – Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla 

izpratnē 
   

1.  

Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas 

piemineklim "Lēdurgas dendroloģiskie 

stādījumi" 

Latvijas Dabas fonds, 

Nodibinājums 
7 418 

2.  

Dabas aizsardzības plānu izstrāde dabas 

liegumiem "Rušonu ezera salas" un 

"Lielais Pelečāres purvs", un dabas 

aizsardzības plāna aktualizēšana dabas 

liegumam "Jašas-Bicānu ezers" 

Daugavpils Universitātes 

Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs, Biedrība 

19 758 

3.  
Ūdensputniem piemēroto ligzdošanas 

biotopu atjaunošana Engures ezera salās 

Engures ezera dabas 

parka fonds, 

Nodibinājums 

3 567 

4.  
Pļavu biotopu atjaunošana Teiču un 

Krustkalnu rezervātos 

Teiču dabas fonds, 

Nodibinājums 
22 195 

5.  Abavas ielejas palieņu pļavas 
Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
3 930 

6.  Palieņu pļavu apsaimniekošana DP Pape 
Pasaules Dabas Fonds, 

Nodibinājums 
4 958 

7.  

Zivju resursu aizsardzība Engures ezerā 

un Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs - 

Grīvā, Rojā un Pilsupē pavasara un 

rudens zivju nārsta periodos 

Engures ezera dabas 

parka fonds, 

Nodibinājums 

2 343 

8.  
Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais 

ūdens 2015" 

Latvijas Makšķernieku 

asociācija, Biedrība 
27 252 

9.  
Zivju migrācijas ceļu atjaunošana 

Pēterupes upē Saulkrastu novadā 

Vidzemes zvejnieku 

biedrība, Biedrība 
12 530 

10.  
Zivju resursu aizsardzība liegumu laikā 

Vidzemes piekrastē 

Vidzemes zvejnieku 

biedrība, Biedrība 
5 815 

11.  

Nārsta migrācija un barošanās vietu 

veidošana Meltnē 1km garā posmā 

pētījuma formā 

Zivju gani, Biedrība 10 763 

12.  Zivju resursu aizsardzība DP Pape 
Pasaules Dabas Fonds, 

Nodibinājums 
4 798 

13.  
Vizlas un Tirziņas upju straujteču 

atjaunošana 

Pagasta attīstības grupa 

"Vireši", Biedrība 
2 924 

14.  

Krāčupītes straujteču posmu attīrīšanas 

pasākumi lašveidīgo zivju nārsta vietu 

atjaunošanai, un Krāčupītes krastu 

sakopšana ainaviski vērtīgo skatu punktu 

veidošanai Kuldīgas novadā 

Dabas spēka aģentūra, 

Biedrība 
9 758 

15.  
Meža susura Dryomys nitedula 

aizsardzības plāna izstrāde 

Daugavpils Universitātes 

Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs, Biedrība 

14 053 

16.  
Sugas aizsardzības plāna izstrāde 

mežirbei (Bonasa bonasia) 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
23 352 

 Projektu vadlīnija – Atbildīgs dzīvesveids 

1.  Pavasara noskaņa dabā 
Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
850 
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2.  
Kampaņa "Lokāla rīcība globālai 

attīstībai" 
homo ecos:, Biedrība 9 575 

3.  Vides laboratorija traktora sliedēs 
Latvijas Mazpulki, 

Biedrība 
8 661 

4.  
„Kompostētāju klubs” - bio-atkritumu 

kompostēšanas popularizēšanas kampaņa  

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

Biedrība 

7 942 

5.  Putnu migrācijas brīnumainie noslēpumi 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
9 993 

6.  
Izlases ciršu mežsaimniecības 

veicināšana privātos mežos 

Pasaules Dabas Fonds, 

Nodibinājums 
8 982 

7.  MINIES GLOBĀLI Jumata, Biedrība 7 508 

8.  Ej droši dabā 
Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
7 684 

9.  Zemes stunda 2015 
Pasaules Dabas Fonds, 

Nodibinājums 
2 967 

10.  Draudzīgi dabai 
Partnerība 

„Daugavkrasts”, Biedrība 
7 236 

11.  
Putnu festivāls 2015 - "Pasaules 

migrējošo putnu dienas" Latvijā 

Latvijas Pūču izpētes, 

Biedrība 
2 289 

12.  99 piedzīvojumi dabā: mežs 
Tautskola 99 Baltie zirgi, 

Biedrība  
2 625 

13.  
BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS 

NOMETNE „ASARĪTIS” 
Mālpils zivīm, Biedrība 3 750 

14.  
Vides aizsardzības nometne “Mani darbi 

- mūsu nākotnei” 

Mēs dzīvojam zaļi, 

Biedrība 
4 172 

15.  Pētnieku lidojums Laurēnijā 

Laurenču sākumskolas 

vecāku atbalsta biedrība, 

Biedrība 

4 483 

16.  Jauno pētnieku lidojums Laurēnijā  

Laurenču sākumskolas 

vecāku atbalsta biedrība, 

Biedrība 

4 223 

17.  Daba it visā tevi pavada 
Mārtiņa fonds, 

Nodibinājums 
9 889 

18.  
Gaujas bioloģiskās daudzveidības izpētes 

nometne 

Burtnieku makšķerēšanas 

un tūrisma skola, 

Biedrība 

4 398 

19.  
Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras 

diennakts nometne "Dabas 

dziednieciskais spēks"  

Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
1 125 

20.  Visu daru es ar prieku! 
Latvijas Mazpulki, 

Biedrība 
10 800 

21.  Domā un dzīvo zaļi Cita Rīga, Biedrība 1 933 

22.  Diennakts nometne “Detektīvs Kalmess” 
Izglītības laboratorija, 

Biedrība 
3 891 

23.  Bērnu nometne „Enerdžaizers” 

Neformālās izglītības 

atbalsta fonds, 

Nodibinājums 

2 976 

24.  Rīgas vides pētnieki  
Latvijas Pilsoniskas 

sabiedrības atbalsta 
2 246 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2015. gada pārskats 32 

centrs, Biedrība 

25.  24.paralēle 

Latvijas Skautu un gaidu 

centrālā organizācija 

(LSGCO), Biedrība 

3 850 

26.  Gribu būt ornitologs! 2015 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
4 200 

27.  Zelta ālants-2015 

Salaspils bērnu un 

jauniešu invalīdu 

biedrība "Zelta 

atslēdziņa”, Biedrība 

2 598 

28.  
Vides izglītības nometne Jelgavas novada 

skolēniem 
Iepazīsim sevi, Biedrība 3 750 

29.  Cerības ceļojums laikā 
Palīdzības centrs 

"Spēkavots", Biedrība 
5 520 

30.  Ekoskolu klimata forums 
Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
9 930 

31.  
Cikla “Es.Mēs.Dabā un pasaulē” bērnu 

nometne “Zaļā pēda” 

Liepājas 15.vidusskolas 

atbalsta biedrība, 

Biedrība 

2 534 

32.  Dabai draudzīgie pētnieki 
Jauniešu biedrība ”Ašo 

kompānija” 
888 

33.  
Vides izglītības nometne Jaunpils 

vidusskolas 4.-5.klases skolēniem „Koks 

un ūdens” 

Jaunpils reģionālās 

attīstības centrs „Rats”, 

Biedrība 

1 591 

34.  
Vides izglītības nometne „Gribu un varu 

dzīvot zaļi” 

Pagasta attīstības grupa 

"Vireši", Biedrība 
1 482 

35.  
Vides pētnieku ekspedīcija pa suitu 

takām 

Suitu kultūras 

mantojums, Biedrība 
840 

36.  
Nometne „Izdzīvošana dabā kopā ar Māri 

Olti” 
Zivju gani, Biedrība 4 375 

37.  
Vides nometne skolas vecuma bērniem 

„Vides pētnieks” 
Brīnummāja, Biedrība 4 368 

38.  
Nometne „Atklāj sevī dabas pētnieku 

Daugavpilī” 
Mācību centrs plus, SIA 1 600 

39.  Cieceres raibā vasara 
Cieceres 

internātpamatskola 
4 561 

40.  
Vides izglītības nometne "Tērvetes dabas 

draugi" 

Tērvetes novada domes 

izglītības iestāde 

Augstkalnes vidusskola 

2 755 

41.  Vides izglītības nometne „Dabas draugi” 

Dagdas novada 

pašvaldības izglītības 

iestāde Šķaunes 

pamatskola 

2 131 

42.  
Dabas izziņas un atpūtas nometnes 

izveide Madonas pilsētas 1.vidusskolas 

sākumskolas skolēniem  

Madonas novada 

pašvaldības izglītības 

iestāde Madonas pilsētas 

1.vidusskola 

1 249 

43.  Zaļš. Zaļāks? Viszaļākais! 

Limbažu novada 

pašvaldības Limbažu 

bērnu un jauniešu centrs 

5 637 
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44.  Viss pa viļņiem 
Ulbrokas Mūzikas un 

mākslas skola 
3 736 

45.  Vides izpētes nometne “Raibā puķe” 

Bērnu un jauniešu vides 

izglītības centrs “Rīgas 

Dabaszinību skola” 

1 875 

46.  Jauno vides pētnieku nometne 

Bērnu un jauniešu vides 

izglītības centrs “Rīgas 

Dabaszinību skola” 

4 225 

47.  Dienas jaunrades nometne „Gundega” 

Bērnu un jauniešu vides 

izglītības centrs “Rīgas 

Dabaszinību skola” 

1 528 

48.  
Vides nometne bērniem “Raibā tupelīšu 

nedēļa” 

Bauskas Bērnu un 

jauniešu centrs 
4 301 

49.  MAN KABATĀ ZILZAĻI BRĪNUMI 

Cēsu novada pašvaldības 

izglītības iestāde Cēsu 

pilsētas Pastariņa 

sākumskola 

3 040 

50.  Visdārgākajam cenas nav! (J.Baltvilks) Naujenes pamatskola 6 125 

51.  
Vasaras nometne Dzērves pamatskolas 

skolēniem „Ai, mana pasaulīte zaļā!” 

Aizputes novada 

pašvaldības izglītības 

iestāde Dzērves 

pamatskola 

2 326 

52.  Kas būtu, ja nebūtu 

Priekuļu novada 

pašvaldības Liepas 

pamatskola 

1 984 

53.  
Vides nometne “Sūkļa Boba brīvdienu 

māja”  

Naukšēnu novada 

pašvaldības izglītības 

iestāde Naukšēnu novada 

vidusskola  

4 365 

54.  E.K.O. (efektīvā koku organizācija) 

Balvu novada 

pašvaldības iestāde 

“Balvu Bērnu un 

jauniešu centrs” 

3 000 

55.  Dabas pasaule mums visapkārt Aglonas vidusskola 3 000 

56.  Krāsainā vasara 
Latvijas Bērnu fonds, 

Nodibinājums 
6 545 

57.  Nometne „Vides pētnieki” 
Valmieras sporta klubs, 

Nodibinājums 
7 030 

58.  Vasara "Cimdiņā" kā piedzīvojums 

Atbalsta centrs ģimenēm 

un bērniem ar īpašām 

vajadzībām "Cimdiņš", 

Nodibinājums 

3 768 

59.  DABAS BALSS KLUSUMĀ 
Tūristu klubs Dinamo, 

Biedrība 
5 534 

60.  
Bērnu ar īpašām vajadzībām vasaras 

diennakts nometne  

Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
1 225 

61.  Dabas izzināšana bez šķēršļiem 

Daugavpils Universitātes 

Dabas izpētes un vides 

izglītības centrs (DU 

DIVIC), Biedrība 

5 410 



Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas 2015. gada pārskats 34 

62.  Latvju' daba 
Mārtiņa fonds, 

Nodibinājums 
3 443 

63.  Mēs visi esam dabas bērni 
Mārtiņa fonds, 

Nodibinājums 
3 443 

64.  
Vides nometne „Mēs dabā, daba mums 

apkārt 2015!” 

Palīdzēsim.lv, 

Nodibinājums 
5 957 

65.  Četras dabas stihijas Eņģeļi ar mums, Biedrība 1 500 

66.  Poniju skola 2015: Garās Pupas ceļojums Dižvanagi, Biedrība 6 755 

67.  Daba bērnam 
Zantes ģimenes krīzes 

centrs, Nodibinājums 
801 

68.  Vides nometne “Ūdens pēdas” 
Talsu novada fonds, 

Nodibinājums 
5 555 

69.  Nometne „Dabas draugi” 

Kokneses 

internātpamatskola – 

attīstības centrs 

2 907 

70.  Iekšiņa un āriņa 
Smiltenes Centra 

vidusskola 
3 520 

71.  Uz Zaļā Zara!!! 
Lielplatones 

internātpamatskola 
5 808 

72.  

Vides pētniecības nometne Krimuldas 

novada bērniem un jauniešiem ar 

invaliditāti (t.sk. īpašām vajadzībām) 

„Iepazīsti savu teiksmaino Krimuldu” 

Krimuldas novada domes 

izglītības iestāde 

Krimuldas vidusskola 

801 

73.  "Vides nometne "Dzīvo zaļi un veselīgi" 
Pamūšas speciālā 

internātpamatskola 
2 232 

74.  
Vides izglītības nometnes organizēšana 

Priekules novada bērniem un jauniešiem 
Priekules vidusskola 3 735 

75.  Vides akcija ģimenēm "Padzīvosim zaļi!" K.P.C.J., Biedrība 7 575 

76.  
Mediju kampaņa aplikācijas "Inspektors 

Fakts" popularizēšanai 
Vides Fakti, Biedrība 22 526 

77.  
Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. 

Pārtikas jautājumi vides kontekstā 

Dabas muzeja atbalsta 

biedrība, Biedrība 
4 800 

78.  Atklāj putnu burvību rudenī! 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
12 608 

79.  

Atkritumu samazināšanas un dzeramā 

ūdens lietošanas iespēju popularizēšana 

sabiedriskā rallija Ātruma festivāls- 

rallijs "Kurzeme 2015" laikā 

Liepājas Rallija 

komanda, Biedrība 
6 263 

80.  Dabas izziņas pasākums "Piliens dabas" Jauniešu vētra, Biedrība 1 901 

81.  
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 

meža apsaimniekošanā 

Pasaules Dabas fonds, 

Nodibinājums 
9 585 

82.  Kampaņa "Spoku tīkli" 
Pasaules Dabas fonds, 

Nodibinājums 
4 920 

83.  Attīstības ritenis ERFOLG, Biedrība 4 069 

84.  MUMS RŪP… 
Mēs-Staļģenes skolai, 

Biedrība 
2 500 

85.  Dienas nometne "Mēs Dieva dabā" 
Salgales atbalsta 

biedrība, Biedrība 
2 489 
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86.  Es un mans Draugs Pāvulēni, Biedrība 2 496 

87.  
Gaujas nacionālā parka Jaunie reindžeri 

dodas dabā 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
2 399 

88.  “Izzini upi” 

Gaujas ilgtspējīgas 

attīstības biedrība, 

Biedrība 

2 492 

89.  
Nometne "Jauno dabas pētnieku skola 

2015" 

Latvijas Pūču izpētes 

biedrība, Biedrība 
2 349 

90.  Palīdzi Zemei. Tu vari! 

Vidzemes inovāciju un 

uzņēmējdarbības centrs, 

Biedrība 

1 500 

91.  
Bērnu un jauniešu nometne „Meža skola 

II” 

Daugavas Pārupieši, 

Biedrība 
2 420 

92.  Lillā pienene Sofija, Biedrība 2 500 

93.  ārpus rāmja 
Sporta klubs „Dinamo 

LAT”, Biedrība 
2 500 

94.  Jaunie dabas pētnieki 
SVS atbalsta fonds, 

Nodibinājums 
2 499 

95.  Zaļais burvis 

Jaunatnes sporta biedrība 

"Ielu vingrošana", 

Biedrība 

2 500 

96.  
Nometne ’’ZAĻĀS DOMĀŠANAS 

NEDĒĻA’’ 

Riebiņu novada biedrība 

‘’Atspulgs L’’, Biedrība 
1 489 

97.  Mēs- dabai, daba- mums 

Aglonas vidusskolas 

atbalsta biedrība 

„Spēkavots”, Biedrība 

2 500 

98.  Šķirošanas ABC 

Indras vidusskolas 

atbalsta biedrība 

„SKOLA AR 

NĀKOTNI”, Biedrība 

1 687 

99.  
Vides izglītības dienas nometne “3D – 

Domājošs dabas draugs” 

Ogres novada pašvaldība, 

Ogres sākumskola 
2 499 

100.  MELLENE 

Mērsraga novada 

pašvaldības izglītības 

iestāde Mērsraga 

vidusskola 

2 493 

101.  Dabas skola 
Palsmanes 

internātpamatskola 
2 500 

102.  

Nometnes organizēšana skolas vecuma 

bērniem vides izglītojošās programmas 

"Mēs dabā" ietvaros 

Jelgavas 2. pamatskola 2 065 

103.  Vides izglītības nometne „5 zaļas dienas” 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības pieaugušo 

izglītības iestāde 

"Zemgales reģiona 

Kompetenču attīstības 

centrs" ( ZR KAC) 

2 493 

104.  Brīvbrīdis 

Jelgavas pilsētas 

pašvaldības interešu 

izglītības iestāde 

1 854 
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“Jelgavas bērnu un 

jauniešu centrs „Junda”” 

105.  Tavas pēdas zemē! 
Jelgavas novada Mūzikas 

un mākslas skola 
2 499 

106.  Eko nometne 

Talsu novada pašvaldības 

izglītības iestāde Talsu 

pamatskola 

2 500 

107.  Pie dabas ar tīru sirdsapziņu! 
Jēkabpils Bērnu un 

jauniešu centrs 
1 500 

108.  4 DABAS ELEMENTI 

Aglonas novada domes 

izglītības iestāde Rīgas 

un visas Latvijas 

Metropolīta Aleksandra 

(Kudrjašova) Grāveru 

pamatskola 

1 500 

109.  Es vidē, vide manī -2015 

Rēzeknes novada 

pašvaldība, Audriņu 

pagasta pārvalde, 

Audriņu pamatskola 

2 500 

110.  EKO grams 2! Valmieras 2.vidusskola 2 500 

111.  Iepazīsti un mācies palīdzēt! Stāmerienas pamatskola 1 792 

112.  Zaļie darbi 

Balvu pirmsskolas 

izglītības iestāde 

„Pīlādzītis” 

1 493 

113.  Vasaras superskola “Dziļāk mežā” 

Beverīnas novada, 

Trikātas pagasta, Trikātas 

pamatskola 

1 068 

114.  Pēti, izzini, saglabā mūsu vidi! 
Krāslavas Valsts 

ģimnāzija 
1 458 

115.  Lidosim kā putni debesīs 
Autisma atbalsta punkts 

Rēzeknē, Biedrība 
618 

116.  

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju 

iesaistīšana pagalma labiekārtošanā 

Valkā 

Atbalsts Valkai, Biedrība 8 000 

117.  
Jāņupes karjera pastaigu takas "Saudzē 

dzīvo" izveide 

Jāņupes iedzīvotāji, 

biedrība 
8 618 

118.  Labiekārtošanas darbi - zaļākai Salnavai Kūzuls, biedrība 3 000 

119.  Dabas skola: Veselīga daba 

Jaunatnes sporta biedrība 

"Ielu vingrošana", 

Biedrība 

931 

120.  
Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums 

"Zaļā istaba" 
Kurzemes Vārds, SIA 3 700 

121.  
Dabas vērtību saglabāšana privāto meža 

īpašumu apsaimniekošanā 

Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 

centrs, SIA 

2 569 

122.  
Sabiedrības informēšana par atbildīgu 

dzīvesveidu Rīgas Apriņķa Avīzē 

Rīgas Apriņķa Avīze, 

SIA 
12 640 

123.  Zaļā Latvija Lauku Avīze, A/S 39 755 
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124.  Latvija - tīra gaisa avots Zaļais circenis, SIA 3 497 

125.  Vesels mežs - vesela vide Zaļais circenis, SIA 3 622 

126.  Sargājam vidi 
Izdevniecība "Dienas 

Žurnāli", SIA 
1 820 

127.  
Latvijas vides: gaiss, zeme, ūdens. 

Bagātības, problēmas un iespējas 

Izdevniecība "Dienas 

Žurnāli", SIA 
1 805 

128.  Dabas parks 
Abavas ielejas attīstības 

centrs, Biedrība 
9 410 

129.  Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids 
Dienas Nākotnes fonds, 

Nodibinājums 
9 315 

130.  
Rubriku izstrāde par atbildīgu 

dzīvesveidu raidījumā "Preses Klubs" 
TV LATVIJA, A/S 25 161 

131.  Vides raidījumu cikls "Kā pieci pirksti" TV Kurzeme, SIA 2 323 

132.  Es varu būt zaļš Vidzemes televīzija, SIA 8 397 

133.  Harmonijā ar dabu SuperFM, A/S 15 000 

134.  Apkārt lielākajiem Latgales ezeriem Lietišķā Latgale, SIA 3 850 

135.  

Raidījumu cikla "Arī vide ir stils" 

izveidošana un atskaņošana Kurzemes 

radio 

Kurzemes radio, A/S 2 257 

136.  Lielā Talka (2016.gads 23.aprīlis) Pēdas LV, Biedrība 18 500 

137.  Dabas koncertzāle 2016 
Dabas koncertzāle, 

Biedrība 
16 000 

138.  Lielā Talka (2015.gads 25.aprīlis) Pēdas LV, Biedrība 61 183 

139.  Dabas koncertzāle 2015 
Dabas koncertzāle, 

Biedrība 
48 885 

140.  
FEE International programmu darbības 

nodrošināšana Latvijā 2015.gadā 

Vides izglītības fonds, 

Nodibinājums 
42 000 

141.  Mūsu vide ir mūsu atbildība Vidzemes televīzija, SIA 20 030 

142.  Nemēslo mežā Latvijas valsts meži, AS 4 300 

143.  
Daba dziedē - starpvalstu vides nometne 

Ogres novadā 
Ogres novada pašvaldība 18 671 

144.  Telpas pavasaris 
Imanta Ziedoņa fonds 

"Viegli", Nodibinājums 
17 829 

145.  
„Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 

2015.gadā 

Latvijas Lauku tūrisma 

asociācija "Lauku 

ceļotājs", Biedrība 

4 266 

Projektu vadlīnija – Multisektoriālie projekti 

1.  

Energoefektivitātes pasākumu 

izvērtējums un to ietekmi uz telpu 

mikroklimatu tipveida pirmsskolas 

izglītības iestādēm Latvijā 

Passive House Latvija, 

Biedrība 
3 600 

2.  

Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes 

analīze, ieteikumu sagatavošana to 

uzlabošanai un izmantošanai valsts 

homo ecos:, Biedrība 27 000 
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stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā 

3.  

Komplekss izvērtējums par sociāli-

ekonomiski pamatotiem SEG emisiju 

samazināšanas risinājumiem klimata 

politikas ieviešanai 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
19 465 

4.  
Konceptuāls pamatojums tiesību normu 

par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei 

Baltijas Vides Forums, 

Biedrība 
18 431 

5.  
Ārstniecisko dūņu krājumi, to 

izmantošanas un reģenerācijas iespējas 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
24 637 

6.  Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai Ūdensaina, Biedrība 9 000 

7.  

Dabas aizsardzības pārvaldes datu 

pārvaldības sistēmas kapacitātes 

palielināšana abinieku un rāpuļu sugu 

datiem 

Latgales ekoloģiskā 

biedrība, Biedrība 
8 100 

8.  

Reģionālais seminārs „Smaku mērījumi, 

kontrole, risinājumi smaku samazināšanai 

un monitorings Baltijas valstīs” 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

3 738 

9.  
VVD veiktspējas stiprināšana gaisa 

kvalitātes kontroles jomā 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

5 400 

10.  

Spēkā esošo piesārņojošo darbību atļauju 

izvērtējums un rekomendāciju izstrāde 

VVD veiktspējas stiprināšanai A un B 

kategorijas atļauju un to nosacījumu 

sagatavošanā 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

13 500 

11.  
Baldones novada sociāli-ekonomiskās 

attīstības un iedzīvotāju veselību 

raksturojošo datu izvērtējums 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

25 189 

12.  
Vides izglītības programmu izstrāde 

Nacionālajam botāniskajam dārzam 

Bērnu vides skola, 

Biedrība 
8 030 

13.  
Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu datu 

ievade, analīze un attēlošana portālā 

Dabasdati.lv 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
10 006 

14.  
Interaktīvu materiālu un uzskates līdzekļu 

sagatavošana botānikas tēmu apgūšanai 

Latvijas Dabas muzejā 

Dabas muzeja atbalsta 

biedrība, Biedrība 
16 650 

15.  

Sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas 

atkritumu pirmapstrādes nosacījumu 

izstrāde to turpmākai pārstrādei, 

izmantojot biotehnoloģijas 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

Biedrība 

8 313 

16.  

Dabas aizsardzības pasākumu un 

aktivitāšu īstenošanā iesaistīto darbinieku 

kvalifikācijas celšana sabiedrības 

iesaistīšanas un līdzdalības veicināšanai. 

(3.1.) 

Gaujas Nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
6 125 

17.  
Datu ievākšana Eiropas ligzdojošo putnu 

atlantam 2015.gadā 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
23 003 

18.  
Latvijas vides nodokļu efektivitātes 

novērtējums atbilstoši OECD prasībām 

un to attīstības iespēju izvērtējums ES 

Zaļā brīvība, Biedrība 9 000 
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aprites ekonomikas un resursu 

efektivitātes politikas kontekstā 

19.  
Seminārs "Atkritumu apsaimniekošana 

Latvijā:  izaicinājumi 2020 - 2030" 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija, 

Biedrība 

2 684 

20.  
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

saimnieciskās darbības daļēja 

nodrošināšana 2016.gadā 

Rīgas pašvaldības SIA 

Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

86 659 

21.  
Mazās Dubkalnu ūdenskrātuves 

aizbēršana 

Ikšķiles novada 

pašvaldības SIA "Ikšķiles 

māja" 

50 004 

22.  
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 

Līgatnes pilsētā Līgatnes novada dome 
49 851 

23.  
Papildu darbi vēsturiski piesārņotās 

vietas "Olaines šķidro bīstamo atkritumu 

izgāztuve" sanācijas projekta izpētei 

Olaines ūdens un siltums, 

AS 
40 000 

24.  
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

saimnieciskās darbības daļēja 

nodrošināšana 2015.gadā 

Rīgas pašvaldības SIA 

Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

382 056 

25.  

Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 

un plūdu riska pārvaldības plānu projektu 

2016.-2021.gadam savstarpējās 

atbilstības novērtēšana un neprecizitāšu 

novēršana 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

3 850 

26.  
Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu 

apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-

2021.gadam sagatavošanā 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

8 607 

27.  
Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās 

kvalitātes novērtēšanas metodes, 

izmantojot zivju faunu, interkalibrācija 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

15 797 

28.  Radioaktīvo vielu novērtējums vidē 

Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs, 

VSIA 

21 541 

29.  
Smago metālu, nitrātu un NOP saturs 

sūnās monitorings 
Latvijas Universitāte 21 954 

30.  
Datu iegūšana un apkopošana par jūras 

piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši 

aizsargājamo augu sugu atradnēm 

Latvijas Universitāte 18 907 

31.  

SEG emisiju samazināšanas pasākumu 

kopas noteikšana un optimālas emisiju 

stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS 

sektoram 

Fizikālās enerģētikas 

institūts 
14 525 

32.  

Nacionālā botāniskā dārza Ex situ 

genofonda kolekciju un ekspozīciju 

uzturēšanas un eksponēšanas daļēja 

nodrošināšana 

Nacionālais botāniskais 

dārzs, VZI APP 
98 350 

33.  
Putnu novērošanas torņa rekonstrukcija 

"Randu pļavās" 
Silva Fortis, Biedrība 9 265 
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34.  
Laipu rekonstrukcija "Randu pļavās" 

Ainažos 

Mēs - sabiedrībai, 

Biedrība 
4 564 

35.  
Laipu atjaunošana piekrastes biotopu 

aizsardzībai Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātā 

Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta 

atbalsta biedrība, 

Biedrība 

9 888 

36.  
Braslas upes straujteču attīrīšana no koku 

un atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta 

foreļu, alatu un nēģu nārsta vietās  

Braslas draugi, Biedrība 817 

37.  
Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās 

programmatūras iegāde un lietotāju 

apmācība praktiskā darba veikšanai 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

6 623 

38.  

Piesārņojuma izkliedes novērtējums 

Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un 

piesārņojuma emisiju samazināšanas 

pasākumu plānošana 

Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija, 

Biedrība 

3 832 

39.  

Sadarbības veicināšana zivju resursu 

kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes 

zvejnieku biedrība” un Valsts vides 

dienestu  

Vidzemes zvejnieku 

biedrība, Biedrība 
4 080 

40.  
Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās 

un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Vides risinājumu 

institūts, Nodibinājums 
29 555 

41.  
Ekoloģisko procesu takas atjaunošana 

Papes ciemā 

Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
2 000 

42.  

Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas 

izmantošanas un ekosistēmu 

pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru 

nacionālajā parkā 2015. gadā 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
4 000 

43.  
Nacionālā botāniskā dārza vides 

izglītības un komunikācijas 

infrastruktūras pilnveidošana 

Bērnu vides skola, 

Biedrība 
23 338 

44.  

Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas 

nozīmes vides izglītības centra darbības 

uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības 

vides apziņas veicināšanai 

Dabas muzeja atbalsta 

biedrība, Biedrība 
32 367 

45.  
Materiālu par putniem izstrāde valsts 

nozīmes vides izglītības centriem 

Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, Biedrība 
7 000 

46.  
Dabas izglītības centra „Meža māja” 

darbības uzlabošana un pilnveidošana 

sabiedrības vides apziņas veicināšanai 

Ķemeru nacionālā parka 

fonds, Nodibinājums 
10 000 

KOPĀ EUR  2 730 322 
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Pielikums Nr.2 

2015. gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozare vides projekti” finansētie 

projekti 

Nr.p.k Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums 

1. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde  

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes 

palielināšana KF finansējuma apgūšanai 
40 410 

2. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Aizsargājamo meža biotopu un 

bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija 

medņa aizsardzībai izveidotajos 

mikroliegumos 

16 356 

3. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanas un 

priekšlikumu sagatavošanas robežu kļūdu 

labošanai noslēgums 

16 520 

4. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Vides aizsardzības institūciju un dabas 

aizsardzības prasību kontrolē iesaistīto 

darbinieku kvalifikācijas celšana 

5 000 

5. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 
Līgatnes dabas takām – 40! 15 000 

6. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde  

Teorētiskās un praktiskās apmācības Eiropas 

nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanā un 

bioloģiskās daudzveidības monitoringa 

veikšanā sugu un biotopu aizsardzības jomas 

ekspertiem 

31 547 

7. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Priekšizpētes veikšana Eiropas Savienības 

nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanai visas 

Latvijas mērogā 

127 500 

8. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde  

Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes 

palielināšana KF projekta noslēgšanai 
3 900 

9. 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Valsts mēroga biotopu kartēšanas metodikas 

un kvalitātes kontroles mehānisma 

pilnveidošana 

3 454 

10. 
Latvijas Dabas 

muzejs 

Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas 

Dabas muzejā, I kārta 
82 530 

11. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās 

kvalitātes novērtēšanas metožu pabeigšana un 

saskaņošana ar citu ES dalībvalstu 

novērtēšanas metodēm (interkalibrācija) 

40 800 

12. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Pasākumu programmas izstrāde laba jūras 

vides stāvokļa panākšanai 
25 000 

13. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Informācijas, metodikas, materiālu un 

pasākumu nodrošināšana ministrijas 

veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā 

31 112 

14. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Metodikas un kritēriju izstrāde plānoto plūdu 

riska mazināšanas pasākumu izvērtēšanai un 

prioritāšu noteikšanai 

3 013 

15. 
Vides aizsardzības 

un reģionālās 

Nosacījumu izstrāde juridiskajam regulējumam 

attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu 
1 818 
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Nr.p.k Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums 

attīstības ministrija pašvaldībā 

16. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Katastrofas iespējamības un ietekmes risku 

novērtēšana vides jomā 
9 146 

17. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības 

stiprināšana 
9 040 

18. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas stenda iekārtojums 11. 

starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, 

infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē 

„Vide un Enerģija 2015” 

7 672 

19. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Atbalsts Zaļā publiskā iepirkuma prasību 

izstrādei un piemērošanai 19 600 

20. 

Vides aizsardzības 

un reģionālās 

attīstības ministrija 

Sadarbības attīstība vides pārvaldības 

jautājumos ar Ukrainu un Uzbekistānu 20 000 

21. 
Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku 

apmācības gaisa piesārņojuma, smaku un 

trokšņa izkliedes novērtēšanā, izmantojot 

atbilstošas datorprogrammas 

4 090 

22. 
Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Konkurētspējas ietekmes uz vidi un sākotnējā 

izvērtējuma procesā pilnveidošana 

struktūrfondu apguves efektivizēšanai 

23 730 

23. 
Vides pārraudzības 

valsts birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku 

apmācības  

rūpniecisko avāriju riska iespējamības un 

avāriju seku izplatības novērtēšanā 

3 490 

24. 
Valsts vides 

dienests 
Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana 38 340 

25. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta darbinieku kvalifikācijas 

un kompetences celšana atļauju sagatavošanā 
5 482 

26. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu 

kvalifikācijas celšana zemes dzīļu 

izmantošanas jomā 

5 907 

27. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta kapacitātes 

paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju 

sadarbības tīklā (IMPEL) 2015.gadā 

4 280 

28. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana 

projektu realizācijā 
48 853 

29. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības 

Valsts administrācijas skolā 
4 500 

30. 
Valsts vides 

dienests 

Vidē emitēto piesārņojumu datu objektīvā 

novērtēšana dabas resursu nodokļa aprēķinos 
9 800 

31. 
Valsts vides 

dienests 

Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu 

kvalifikācijas un kompetences celšana 

atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos 

5 000 

32. 
Valsts vides 

dienests 

Valsts vides dienesta starptautiskās un 

starpinstitucionālās sadarbības veicināšana un 
4 820 
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Nr.p.k Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums 

kapacitātes stiprināšana vides piesārņojuma un 

dabas resursu ilgtspējības izmantošanas 

kontroles jomā saistībā ar 1973. gada 

starptautisko konvenciju par kuģu izraisītā 

piesārņojuma novēršanu, kura grozīta ar 

attiecīgo 1978. gada protokolu 

(MARPOL 73/78) un Eiropas Parlamenta un 

Padomes direktīvu 2010/75/ES (2010. gada 

24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām 

(piesārņojuma integrēta novēršana un 

kontrole). 

33. 
Valsts vides 

dienests 

Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta 

nodarbinātajiem 
910 

34. 

Valsts vides 

dienests 

Dalības nodrošināšana Starptautiskās 

atomenerģijas aģentūras tehniskās sadarbības 

projektā 

8 100 

35. 

Nacionālais 

botāniskais dārzs, 

VZI APP 

Informatīvu materiālu - augu etiķešu, 

sagatavošana un izdošana 30 467 

36. 

Nacionālais 

botāniskais dārzs, 

VZI APP 

Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju 

pieejamības pilnveidošana 38 857 

37. 

Nacionālais 

botāniskais dārzs, 

VZI APP 

Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ 

saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte 7 000 

38. 

Nacionālais 

botāniskais dārzs, 

VZI APP 

Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu 

ex situ kolekcijas atjaunošana un ekspozīciju 

papildināšana bioloģiskās daudzveidības 

izpētei un saglabāšanai 

6 035 

39. 

Latvijas 

Hidroekoloģijas 

institūts, VZI APP 

Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums 

Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši 

Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) 

kvalitātes kritērijam D8 

25 000 

40. 

Latvijas 

Hidroekoloģijas 

institūts, VZI APP 

ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK 

īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas 

ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes 

elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa 

bezmugur-kaunieku) interkalibrācija un 

testēšana (zivis) 

40 000 

41. 

Latvijas 

Hidroekoloģijas 

institūts, VZI APP 

Prioritāro vielu indikatoru izstrāde Jūras 

stratēģijas pamatdirektīvai – smagie metāli 27 500 

  KOPĀ EUR : 851 579 
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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 2015.gadā 

1 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Degradēto purvu atbildīga 

apsaimniekošana un ilgtspējīga 

izmantošana Latvijā 

01.09.2015.-

31.08.2019. 
1 828 318 251 650 0 

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

at/projekti/life_climate_action1/

restore1/ 

 

2 

Biedrība 

„Baltijas Vides 

forums” 

Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko 

vielu emisiju samazināšanā, izmantojot 

aizvietošanu un resursu efektivitāti (Fit 

for REACH) 

01.10.2015.-

31.03.2020. 
4 458 762 295 000 0 

http://bef.lv/index.php?id=152 

 

3 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 

teritorijā "Dvietes paliene" 

01.10.2010. 

- 

30.09.2015. 

1 170 298 143 608 0 http://www.dvietespaliene.lv/lv/ 

4 

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 

5 

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 0 
http://marmoni.balticseaportal.n

et/wp/ 

6 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Meža biotopu atjaunošana Gaujas 

Nacionālajā parkā 

01.09.2011. 

– 

31.08.2015. 

823 243 320 500 120 586 
http://for-

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

http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_climate_action1/restore1/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_climate_action1/restore1/
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_climate_action1/restore1/
http://bef.lv/index.php?id=152
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/
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Nr. 

p.k. 
Īstenotājs Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

EUR Projekta mājas lapa 

Kopējais 2015.gadā 

7 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā 

režīma atjaunošana 

01.09.2011. 

– 

31.08.2016. 

963 823 251 676 96 905 
http://hydroplan.daba.gov.lv/pu

blic/ 

8 

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 0 

http://www.padomapirmsperc.l

v/  

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

 

9  

Latvijas 

dzelzceļš, 

Valsts akciju 

sabiedrība 

Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa 

pārvaldībā 

01.08.2012. 

– 

31.07.2016. 

1 466 810 129 081 0 http://troksnisaizsienas.lv/home 

10 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Natura 2000 teritoriju nacionālā 

aizsardzības un apsaimniekošanas 

programma 

01.09.2012. 

– 

28.02.2017. 

1 609 700 804 850 71 366 

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

at/projekti/life_nature1/nat_pro

gramme/ 

11 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos 

piekrastes ezeros Latvijā 

(COASTLAKE) 

01.09.2013. 

- 

31.08.2017. 

1 710 641 301 074 72 950 

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

dumpja-biotopa-atjaunosana-

divos-piekrastes-ezeros-latvija-

life-coastlake 

 

http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://www.padomapirmsperc.lv/
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
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Nr. 

p.k. 
Īstenotājs Projekta nosaukums 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas, 

EUR 

LVAF 

līdzfinansējums, 

EUR Projekta mājas lapa 

Kopējais 2015.gadā 

12 

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 70 245 

http://grassservice.balticgrassla

nds.eu/  

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

 

13 

Vides 

aizsardzības 

militāro 

objektu un 

iepirkumu 

centrs 

Aizsargājamu putnu sugu aizsardzības 

stāvokļa uzlabošana Natura 2000 

teritorijā "Ādaži" 

01.11.2013. 

– 

31.10.2017. 

1 537 988 326 265 112 870 http://www.adazinatura.lv/ 

14 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu 

novērtējuma pieejas pielietojums dabas 

daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā 

01.06.2014. 

– 

31.05.2018. 

753 290 277 430 140 072 

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

at/projekti/life_environment/ek

osistemu_pakalpojumi/ 

15 
Latvijas 

Universitāte 

Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un 

apsaimniekošana Latvijā 

02.06.2014. 

- 

30.11.2017. 

983 649 174 806 77 376 http://www.mitraji.lv/ 

16 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Integrēta plānošanas pieeja zālāju 

dzīvotspējai (VIVA GRASS)  

01.06.2014. 

- 

30.11.2018. 

2 751 426 241 531 71 600 
http://vivagrass.eu/  

 

 

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

