
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

P U B L I S K A I S  

G A D A  

P Ā R S K A T S  

2009 

LATVIJAS VIDES AIZSARDZ ĪBAS FONDA ADMINISTR ĀCIJA 

M i n i s t r i j a  V i d e s  



  2

Saturs 
Ievads ....................................................................................................................... 4 
1. Pamatinformācija ................................................................................................ 5 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais statuss ................ 5 
1.2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības mērķi, galvenās 
funkcijas un uzdevumi ........................................................................................... 6 
1.3. Būtiskākās pārmaiņas Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā gada 
laikā .................................................................................................................... 11 

2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības rādītāji un rezult āti..................... 12 
2.1. Galvenās prioritātes un to īstenošana ............................................................ 12 
2.2. Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” rezultatīvo 
rādītāju izpilde ..................................................................................................... 13 
2.3. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums 
2009. gadā ........................................................................................................... 17 

2.3.1. Projektu konkursi ................................................................................... 18 
2.3.2. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kartība .................... 20 
2.3.3. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” .............. 23 
2.3.4. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti” ..................... 28 
2.3.5. Valsts budžeta apakšprogramma „Eiropas Savienības fondu un citu finanšu 
instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana” ... 30 
2.3.6. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides izglītības fonda programma” .... 31 
2.3.7. Valsts budžeta apakšprogramma „Zivju aizsardzības pasākumi” ............ 34 
2.3.8. Valsts budžeta apakšprogramma „Upju baseinu apsaimniekošana” ........ 35 
2.3.9. Valsts budžeta apakšprogramma "Specializēto atašeju vides aizsardzībā 
uzturēšanas nodrošināšana Briselē" .................................................................. 36 
2.3.10. Valsts budžeta apakšprogramma „LIFE programmas projekti” ............. 36 
2.3.11. Valsts budžeta apakšprogramma „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”
 ........................................................................................................................ 37 
2.3.12. Valsts budžeta apakšprogramma „Iemaksas starptautiskajās 
organizācijās” .................................................................................................. 37 
2.3.13. Valsts budžeta apakšprogramma "Konkursu „Sakoptākais Latvijas 
pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, „Labākais vides žurnālistikā”, 
„Gada balva „Ābols”” un „Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums" ....... 39 
2.3.14. Valsts budžeta apakšprogramma „Migrējošo putnu un nemedījamo 
dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” ..................................................... 40 

2.4. Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu maksāšanas administrēšana .............. 41 
2.5. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā ............... 55 
2.6. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas ........................................ 56 
2.7. Pasākumi iestādes vadības un darbības uzlabošanai efektīvas darbības 
nodrošināšanai ..................................................................................................... 57 

3.Budžeta informācija ........................................................................................... 58 
3.1. Finansējums un tā izlietojums ....................................................................... 58 
3.2. Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu valsts budžeta programmā 
„Vides aizsardzības fonds” .................................................................................. 59 

4. Personāls ............................................................................................................ 60 
5. Komunikācija ar sabiedrību ............................................................................. 62 

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai ....................... 62 
5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru ................................................................... 63 
5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti ...................................................... 64 



  3

6. Plāni 2010. gadam .............................................................................................. 66 
6.1. 2010.gada prioritātes ..................................................................................... 66 
6.2. Informācija par kredītsaistībām valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības 
fonds” .................................................................................................................. 67 
6.3. Plānotie pētījumi ........................................................................................... 68 

Pielikums Nr.1 ....................................................................................................... 69 
Pielikums Nr.2 ....................................................................................................... 74 

 



  4

Ievads 
2009.gads Latvijas ekonomikai, tautsaimniecībai un kopējai izaugsmei bija smags 

gads. Ekonomiskā krīze un ievērojamās finanšu problēmas tiešu ietekmi atstāja arī uz 

Latvijas vides aizsardzības fondu. Ievērojot izsludināto taupības režīmu un izvērtējot 

valstiskās prioritātes, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums gada laikā tika 

samazināts vairāk nekā uz pusi. Šī iemesla dēļ tika samazināts izsludināto projektu 

konkursu skaits, līdz ar to arī ievērojami samazinājās iesniegto projektu iesniegumu 

skaits – ja 2008.gadā tika iesniegti 1275 projektu iesniegumu, tad 2009.gadā vairs 

tikai 663. Finansēto projektu skaits ir sarucis vēl dramatiskāk – 2008.gadā tika 

finansēti 378 projekti, kas ir lielākais finansēto projektu skaits Latvijas vides 

aizsardzības fonda pastāvēšanas vēsturē, bet 2009.gadā – 105. 

Protams, ka taupības pasākumi tika veikti arī Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijā – ievērojami tika samazināti iestādes uzturēšanas izdevumi, tai skaitā, 

no Pils ielas 17 pārejot uz citām telpām Eksporta ielā 5. Īstenojot valsts politiku un 

ņemot vērā nelielā finansēto projektu skaita dēļ samazināto darba apjomu, tika veikta 

arī iestādes strukturālā reorganizācija, kā rezultātā darbinieku skaits no 19 tika 

samazināts uz 7.  

Tomēr, neņemot vērā pastāvošās problēmas, 2009.gadā tika nodrošināta kvalitatīva 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbība. Būtiski, ka fonds tika 

saglabāts, rodot iespēju īstenot kaut nedaudzus projektus. Cerams, ka, atveseļojoties 

ekonomikai, Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums atkal palielināsies, rodot 

iespēju īstenot daudz kvalitatīvu un vajadzīgu projektu vides aizsardzības, dabas un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un vides izglītības jomās.  

 

Direktore 

Sandra Bērziņa 
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1. Pamatinformācija 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais 

statuss 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 

(turpmāk – Fonda administrācija) ir Vides 

ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes 

iestāde, kuras funkcijas un uzdevumi ir noteikti 

Latvijas vides aizsardzības fonda likumā. 

Fonda administrācijas galvenās funkcijas ir Latvijas vides aizsardzības fonda 

(turpmāk – Fonds) līdzekļu izlietošanas un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa 

samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas 

Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, 

kā arī videi kaitīgām precēm, administrēšana. 

Fonda mērķus, darbības pamatprincipus, ka arī līdzekļu izlietošanas kārtību nosaka 

Latvijas vides aizsardzības fonda likums un tam pakārtotie tiesību akti.  

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, kurus pirmo 

reizi pastāvīgi reģistrē Latvijas Republikā, par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem 

galda traukiem un piederumiem, kā arī videi kaitīgām precēm, piešķiršanas kārtību 

nosaka Dabas resursu nodokļa likums un tam pakārtotie Ministru kabineta noteikumi. 

Fonda administrācijas darbību reglamentē Latvijas vides aizsardzības fonda likums un 

2006.gada 28.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 242 „Latvijas vides aizsardzības 

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

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

kā arī iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānismu. 
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1.2. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības 

mērķi, galvenās funkcijas un uzdevumi 

 

Fonda administrācijas mērķis ir administrējot Fonda 

līdzekļu izlietošanu un nodrošinot Latvijas vides 

aizsardzības Fonda padomes lēmumu īstenošanu 

veicināt Fonda mērķu sasniegšanu.  

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības 

attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai 

nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar vides politikas 

pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai. 

Fonda administrācijas funkcijas un uzdevumi noteikti sekojošos tiesību aktos: 

- Latvijas vides aizsardzības fonda likums; 

- Dabas resursu nodokļa likums; 

- Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumi Nr.242 „Latvijas vides 

aizsardzības fonda nolikums”; 

- Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumi Nr.101 „Latvijas vides 

aizsardzības fonda padomes nolikums”; 

- Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra noteikumi Nr.1294 "Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"  

- Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1293 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem”; 

- Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumi Nr.450 „Noteikumi par 

dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par 

transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa 

samaksas par transportlīdzekļiem”. 

- Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumi Nr.450 „Kārtība, kādā slēdz 

un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu 
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iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu 

preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu 

nodokļa samaksas 

Par galvenajām Fonda administrācijas funkcijām var minēt sekojošas: 

1. Projektu konkursu izsludināšana  

Fonda administrācija saskaņā ar Fonda padomes lēmumu, atbilstoši apstiprinātajai 

projektu vadlīniju klasifikācijai, izsludina konkursus noteiktās projektu vadlīnijās. 

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

Fonda administrācijas un Vides ministrijas interneta mājas lapās.  

2. Fonda finansējuma saņemšanai iesniegto projektu izvērtēšanas organizēšana 

Projektu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtību nosaka Fonda padome, apstiprinot 

projektu konkursa nolikumus, kuros ir noteikti arī Fonda administrācijas pienākumi 

un kompetence konkursam iesniegto projektu izvērtēšanas procesā. 

3. Projektu iesniedzēju informēšana par pieņemtajiem lēmumiem 

Fonda administrācija pēc Fonda padomes lēmuma pieņemšanas, nosūta projekta 

iesniedzējam ierakstītā vēstulē izrakstu no Fonda padomes sēdes protokola attiecībā 

uz konkrēto projektu iesniegumu. Vēstulē par projektiem, kas ir atbalstīti, tiek 

norādīta arī informācija par tālākajām darbībām, kas projekta īstenotājam jāveic, lai 

saņemtu Fonda finansējumu.  

4. Līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana 

Pēc Fonda padomes lēmuma par projekta finansēšanu un lēmumā minēto nosacījumu 

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

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

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

finansēšanas un izpildes kārtību. Līgums nosaka projekta finansēšanas un izpildes 

kārtību, Fonda administrācijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un 

atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas. 

 

 

 



  8

5. Pārskatu par projektu īstenošanas gaitu apkopošana un izvērtēšana 

Noslēgtais līgums starp Fonda administrāciju un projekta īstenotāju nosaka pārskatu 

par projekta īstenošanu iesniegšanas kārtību un termiņus. Pārskati par projekta 

īstenošanu ir jāiesniedz noteiktā formā, kuru apstiprina Fonda padome.  

Fonda administrācijai, lēmuma pieņemšanai par iesniegtā pārskata pieņemšanu vai 

noraidīšanu, ir tiesības no projekta īstenotāja pieprasīt visu ar projektu saistīto 

dokumentāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu.  

6. Fonda padomes sekretariāta funkcija 

Fonda administrācijas kompetencē ir nodrošināt Fonda padomes sēžu darbībai 

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

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

kā arī protokolēt Fonda padomes sēdes.   

7. Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes tehniskā un 

administratīvā darba nodrošināšana 

Lai nodrošinātu Fonda finansējuma izlietojuma atklātumu ar vides ministra 2007.gada 

17.aprīļa rīkojumu Nr.245 „Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes 

nolikums” izveidota Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome (turpmāk 

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

sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda 

līdzekļu sadales jautājumos un tā darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības 

principiem. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs. Fonda 

konsultatīvās padomes darbībai nepieciešamās telpas un tehniskos resursus, kā arī 

sekretariāta pienākumus nodrošina Fonda administrācija.  

8. Fonda līdzekļu izlietošanas atklātuma nodrošināšana 

Fonda administrācija publicē informāciju par projektiem piešķirtā finansējuma 

apjomiem, nodrošinot publiski pieejamu informāciju par Fondam iesniegtajiem un 

Fonda finansētajiem projektiem. Fonda administrācijas mājas lapā internetā tiek 

ievietota informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī Fonda padomes 

un Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes lēmumi.  
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9. Budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” tāmes sagatavošana iekļaušanai 

Vides ministrijas budžeta pieprasījumā 

Fonda administrācija katru gadu sagatavo valsts budžeta programmas „Vides 

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

sagatavo kopējo Vides ministrijas budžeta pieprasījumu kārtējam saimnieciskajam 

gadam. 

10. Nodokļu maksātāju iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa 

samaksas izvērtēšanas nodrošināšana 

Atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumam un tam pakārtotajiem Ministru kabineta 

noteikumiem nodokļu maksātājiem ir tiesības saņemt 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. Lai saņemtu minēto atbrīvojumu nodokļu 

maksātājs Fonda administrācijā iesniedz Ministru kabineta noteikumos noteiktos 

dokumentus, savukārt Fonda administrācija nodrošina šo dokumentu izvērtēšanu 

atbilstoši noteikumu prasībām un sagatavo informāciju Vides ministram lēmuma 

pieņemšanai par atbrīvojuma piešķiršanu vai atteikumu atbrīvojuma piemērošanai. 

11. Līgumu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana 

Pēc Vides ministra lēmuma pieņemšanas par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa 

samaksas pieņemšanas Fonda administrācija slēdz apsaimniekošanas līgumu ar 

nodokļa maksātāju par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu. Parakstot līgumu, nodokļu 

maksātājs uzņemas īstenot savu apsaimniekošanas sistēmu līgumā noteikto preču 

veidiem Latvijā atbilstoši spēkā esošajām Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām par attiecīgo preču atkritumu apsaimniekošanu, izmantojot vislabākās 

pieejamās atkritumu apstrādes reģenerācijas un otrreizējās pārstrādes metodes, kas 

nodrošina cilvēku veselības aizsardzību un augstu vides aizsardzības prasību 

ievērošanu. Fonda administrācijai ir tiesības izbeigt līgumu un Vides ministrijai 

pieņemt lēmumu pārtraukt nodokļa atbrīvojuma darbību, ja nodokļa maksātājs 

nepilda jebkuru no līguma noteikumiem vai prasības, kuras paredz Latvijas 

Republikas normatīvie akti, kuri regulē videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanu. 
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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. 
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1.3. Būtiskākās pārmaiņas Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijā gada laikā 

 

2009.gadā par būtiskākajām pārmaiņām Fonda 

administrācijas darbā ir uzskatāmas veiktās strukturālās 

izmaiņas un personāla skaita samazināšana, lai 

nodrošinātu iestādes funkciju veikšanu, ņemot vērā 

Fonda finansējuma samazinājumu. 

Ar 2009.gada 1.jūliju Fonda administrācijā tika veikta strukturāla reorganizācija 

likvidējot Projektu sagatavošanas un Projektu administrēšanas daļas to vietā 

izveidojot Projektu daļu, likvidēta Lietvedības un personāla uzskaites daļa, kā arī 

būtiski samazināts (likvidētas 3 amata vietas) personāls Finanšu un grāmatvedības 

uzskaites daļā. 
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2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības rādītāji un rezult āti 

2.1. Galvenās priorit ātes un to īstenošana 
 

Par 2009. gada galvenajām prioritātēm tika noteiktas: 

- Fonda līdzekļu izmantošanas galveno 

prioritāšu noteikšana, jo samazinoties 

pieejamajam finansējuma apjomam ir 

nepieciešams noteikt tās projektu aktivitātes, 

kuru finansēšana no Fonda līdzekļiem ir jāpārtrauc. 

- Fonda administrācijas darbības optimizēšana, veicot gan administratīvo 

izmaksu samazināšanu, gan arī veicot izmaiņas iestādes struktūrā un darba 

organizācijā tādejādi samazinot arī tiešo funkciju izpildes izmaksas. 

Kopumā vērtējams, ka Fonda administrācijai ir izdevies īstenot 2009.gadā noteiktās 

prioritātes. 2009.gada prioritātes tika noteiktas ņemot vērā paredzamo Fonda 

finansējuma apjoma samazinājumu. Pieņemtie lēmumi prioritāšu īstenošanai ļāva 

daļēji turpināt īstenot Vides aizsardzības fonda likumā noteiktos mērķus un nodrošināt 

Administrācijas sniegto pakalpojumu kvalitātes saglabāšanu būtiski samazinoties 

finansējuma apjomam.  
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2.2. Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” 

rezultatīvo rādītāju izpilde  

 

Fonda administrācijas 2009.gada rezultatīvo rādītāju 

izpilde attēlota 1. tabulā.  

 

 

1.tabula  

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas rezultatīvo rādītāju izpilde 2009. gadā 

Programmas 
vai apakš-

programmas 
kods 

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

rezultātu un rezultatīvo rādītāju nosaukums 

Skaits/apjoms 
gadā 

Izpilde 

21.00.00 Vides aizsardzības fonds   
21.02.00 Vides aizsardzības projekti   
 Darbības rezultāti:    
 Apdzīvotās vietās (ar iedzīvotāju skaitu līdz 200) 

samazināta neattīrītu notekūdeņu novadīšana apkārtējā vidē 
5 31 

 Bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām 
problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm 

300 341 

 Vides sakopšanā Zemes dienas Lielās talkas ietvaros, 
sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot 
rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi iesaistītas:  

  

 pašvaldības 350 ~350 
 skolas 900 ~900 
 sabiedriskās organizācijas un iestādes 500 ~500 
 Nodrošināti zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības 

pasākumi Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras 
piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos ūdeņos (kvalitātes 
rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta dabas parkā “Engures ezers” esošo unikālo 
dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana, izmantošana un 
saglabāšana, nodrošinot parka apmeklētāju un vietējo 
iedzīvotāju vides izglītības līmeņa celšanu (kvalitātes 
rādītājs) 

100% 100% 

 Veikti novērtējumi Latvijas lauku mītnēm (tūrisma 
saimniecībām), kurās realizēta vidi un dabas resursus 
saudzējošu tūrisma attīstība, lai nodrošinātu zaļā sertifikāta 
piešķiršanu 

35 252 

 Radio raidījumi, kuros sabiedrība tiek regulāri informēta 
par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi 104 104 

 TV raidījumi, kuros sabiedrība tiek regulāri informēta par 115 176 

                                                
1 Sakarā ar finansējuma samazinājumu projektu īstenošana 2 apdzīvotās vietās pārcelta uz 2010.gadu 
2 2009.gadā samazinājās tūrisma saimniecību skaits, kas iesniedza pieteikumus novērtējuma veikšanai 
zaļā sertifikāta saņemšanai. Projekta ietvaros papildus tika veikts apsekojums 92 saimniecībās, kuru 
darbība tika izvērtēta atbilstoši zaļā sertifikāta prasībām. 
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bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi 
 Periodisko izdevumi (eksemplāru skaits), kuros piedāvāta 

izglītojoša un zinātniska informācija par un vidi tās 
pieejamības nepieciešamības, izdošana 

110 000 132 000 

 Nodrošināta bioloģiskās daudzveidības fona un speciālā 
monitoringa veikšana (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta NATURA 2000 vietu monitoringa veikšana 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta jūras krasta erozijas monitoringa veikšana 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Izstrādāti Latvijas enerģētikas scenāriji un vidēja termiņa 
plāni vienotai energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas pasākumu ieviešanai 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju 
(EEIR) reģistra administratīvās struktūras uzturēšana 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta Starptautiskā Vides izglītības fonda 
(Foundation for Environmental Education) 2009.gada 
Gadskārtējās Asamblejas norises nodrošināšana Latvijā 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Izstrādāti priekšlikumi virszemes ūdens objektu 
novērtēšanas sistēmas izveidei, izmantojot bioloģisko un 
ķīmisko kvalitātes kritēriju vērtības (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

21.05.00 Zivju aizsardzības pasākumi   
 Darbības rezultāti:    
 Veikti 1200 kontroles reidi (pārbaudes), lai nodrošināt 

zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu Baltijas 
jūras un Rīgas līča ūdeņos 

1200 15 316 

21.09.00 Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu 
līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un 
ieviešana 

  

 Darbības rezultāti:   
 Izstrādāta atbalsta dokumentācija (instrukciju skaits) 

Darbības Programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 
aktivitāšu ietvaros iesniegto projektu vērtēšanai 

3 3 

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu 
ieviešanas auditu skaits 

4 4 

 Administrēto Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu 
līgumu izpildītāju maksājumu pieprasījumu skaits 2004-
2006. gada plānošanas perioda ietvaros 

450 450 

 Administrētā Kohēzijas fonda ietvaros izstrādāto projektu 
naudas plūsmu skaits 2004-2006. gada plānošanas perioda 
ietvaros 

162 162 

 Sagatavoto finanšu pārskatu par Kohēzijas fonda projektu 
ieviešanu skaits 2004-2006. gada plānošanas perioda 
ietvaros 

56 56 

 Sagatavoto izdevumu deklarācijas Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzekļu pieprasījumam skaits 2004.-
2006.gada plānošanas perioda un 2007.-2013.gada 
plānošanas perioda ietvaros 

10 10 

 Administrēto Eiropas Savienības 2007.-2013.gada 
plānošanas perioda līdzfinansēto projektu finansējuma 
saņēmēju maksājumu pieprasījumu skaits 

400 400 
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 Sagatavoto ziņojumu par Eiropas Savienības fondu 
līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu skaits 
2007.-2013.gada plānošanas perioda ietvaros 

4 4 

 Sagatavotās izdevumu prognozes nākamajiem 12 
mēnešiem skaits 2007.-2013.gada plānošanas perioda 
ietvaros 

12 12 

 Izdoto investīciju ziņojumu skaits 2 2 
 Pārbaudes projektu īstenošanas vietās 15 15 
21.10.00 Upju baseinu apsaimniekošana   
 Darbības rezultāti   
 Konsultatīvai padomei un sabiedriskai apspriešanai sniegto 

ziņojumu skaits 
8 4 

 Sagatavotas upju baseinu apgabalu plānu un pasākumu 
programmas 

4 4 

21.13.00 Nozares vides projekti   
 Darbības rezultāti:    
 Veikts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides 

informācijas centra būvniecības 6. un 7. posms (kvalitātes 
rādītājs) 

100% 100% 

 Veikts virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas un 
teritoriālajos ūdeņos (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Uzturētas kultūrā reto augu sugas in vitro 65 67 
 Nodrošināta dabas parka „Rāzna” dabas aizsardzības plāna 

izstrādes uzraudzība (kvalitātes rādītājs) 
100% 100% 

 Valsts vides aizsardzības interešu nodrošināšana 
administratīvajās tiesās (lietu skaits) 

27 41 

 Video novērošanas sistēmas izveide Latvijas Dabas muzejā 
(uzstādītas novērošanas kameras muzeja ekspozīcijās un 
vestibilā) 

50 50 

 Nodrošināta bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites 
sistēma (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Iegādāta bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta 1 1 
 Nodrošināta starptautiskās konferences „Augsnes 

degradācija – Rīga 2009” organizēšanas norise (kvalitātes 
rādītājs) 

100% 100% 

 Sagatavots ziņojums Eiropas Komisijai saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 20.decembra 
Direktīvas par iepakojumu un izlietoto iepakojumu 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 03 

 Nodrošināta Helsinku komisijas (HELCOM) programmas 
„Piesārņojuma slodzes uz Baltijas jūru 5.apkopojums” gala 
ziņojuma izstrāde (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Sagatavots 5. nacionālā ANO Klimata pārmaiņu vispārējās 
konvencijas ziņojums iesniegšanas ziņojums iesniegšanai 
ANO un EK (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināts ES emisiju tirdzniecības sistēmas kvotu 
piešķiršanas lēmumu sagatavošanas ekspertu darbs 
(kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Sagatavots Kioto protokola starptautiskās emisiju 
tirdzniecības sistēmas ieviešanas līdzekļu mērķizlietošanas 
plāns (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautisko 100% 100% 

                                                
3 Sakarā ar finansējuma samazinājumu minētais uzdevums netika īstenots 
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konvenciju un līgumu sanāksmēs (kvalitātes rādītājs) 
 Nodrošināta Valsts vides dienesta dalība ES vides 

institūciju asociācijā (IMPEL) (kvalitātes rādītājs) 
100% 100% 

 Nodrošināta Valsts vides dienesta dalība Leonardo Da 
Vinci programmas projektā “Mācību programmas “Jūras 
un iekšējo ūdeņu naftas piesārņojuma gadījumos cietušo 
dzīvnieku aprūpe” izstrāde integrēšanai profesionālo 
vidusskolu mācību programmās” (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta informācijas nosūtīšana zemes īpašniekiem 
par Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām (robežu 
maiņu) vai zonējumu (zonējuma maiņu) 

2500 16344 

 Nodrošināta diennakts dispečerdienesta darbība, lai 
nodrošinātu zvejas kuģu kontrole atbilstoši ES regulu 
prasībām (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Nodrošināta starptautiskās Baltijas jūras naftas avārijas 
seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2009 Rīgas 
jūras līcī (kvalitātes rādītājs) 

100% 100% 

 Veiktas jūras vides kontroles lidojumu stundas 180 625  
 Nodrošināts speciālais transports Vides ministrijas 

padotības institūcijām kontroles funkciju (reidu un 
pārbaužu) veikšanai 

25 vienības 33 vienības 

21.16.00 Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto 
zaudējumu kompensācija 

  

 Darbības rezultāti:   
 platība, par ko maksātas kompensācijas (ha) 1400 06 

 

                                                
4 Projektu plānotajā apjomā nebija iespējams īstenot sakarā ar pasta pakalpojumu izmaksu 
sadārdzinājumu un PVN likmes palielinājumu 2009.gadā. 
5 Kontroles lidojuma stundu skaits samazinājums veikts, jo tika samazināts piešķirtā finansējuma 
apjoms 
6 Sakarā ar veiktajiem grozījumiem tiesību aktos kompensācijas par migrējošo putnu un nemedījamo 
dzīvnieku radītajiem postījumiem 2009. gadā netika aprēķinātas un izmaksātas. No apakšprogrammas 
līdzekļiem tika maksātas neizmaksātie kompensāciju maksājumi par postījumiem 2008.gadā. 
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2.3. Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu 

izlietojums 2009. gadā  

 

Ikgadējo Fonda līdzekļu sadalījumu ( 2. tabula) nosaka 

Fonda padome, kas, ievērojot tās nolikumā paredzēto 

kārtību, apstiprina arī:  

� Fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijas; 

� projekta iesniegumu formas; 

� līguma un vienošanās formas; 

� pārskatu par projektu īstenošanu formas; 

� projektu iesniegumu iesniegšanas termiņus; 

� projektu novērtēšanas un finansēšanas kārtību. 

2009. gadā notikušas 10 Fonda padomes sēdes. 

2. tabula 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” līdzekļu izlietojums 2009. gadā 

Fonda izdevumi 2009. gadā (LVL) 
2009. gada 

plāns 
Faktiskā 
izpilde 

4 675 410 4 571 646 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības 
nodrošinājums” 

285 342 275 513 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” 1 277 391 1 277 285 

t.sk. dotācijas iestādēm, organizācijām, komersantiem 
projektu īstenošanai 

1 012 941 1 012 835 

t.sk. dotācijas pašvaldībām un atvasinātām publiskām 
personām 

264 450 264 450 

Apakšprogramma 21.05.00 „Zivju aizsardzības pasākumi” 111 764 111 762 

Apakšprogramma 21.06.00 „Konkursu „Sakoptākais 
Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, 
„Labākais vides žurnālistikā”, „Gada balva „Ābols”” un 
„Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums” 

1 000 1 000 

Apakšprogramma 21.09.00 „Eiropas Savienības fondu un 
citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 
sagatavošana, koordinācija un ieviešana” 

700 029 691 476 

Apakšprogramma 21.10.00 „Upju baseinu 
apsaimniekošana” 

184 737 184 737 

Apakšprogramma 21.11.00 „Vides izglītības fonda 
programma” 

20 000 20 000 
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Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides projekti” 1 009 364 926 187 

t.sk. kārtējo izdevumu projekti 700 760 618 868 

t.sk. kapitālo izdevumu projekti 308 604 307 319 

Apakšprogramma 21.16.00 „Migrējošo putnu un 
nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” 

58 273 58 273 

Apakšprogramma 21.17.00 „Specializēto atašeju vides 
aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē” 

86 319 86 319 

Apakšprogramma 21.18.00 „LIFE programmas projekti” 125 571 124 853 

Apakšprogramma 21.19.00 „Rīgas Nacionālais zooloģiskais 
dārzs” 

280 915 280 915 

Apakšprogramma 21.20.00 „Iemaksas starptautiskajās 
organizācijas” 

534 705 533 326 

2.3.1. Projektu konkursi  
 
Īstenojot Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteikto Fonda mērķi - veicināt 

ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot vides aizsardzības prasības visās 

tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē 

saskaņā ar valsts vides politikas pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai - tiek izsludināti 

projektu konkursi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta programmas „Vides 

aizsardzības fonds” apakšprogrammām, kuru līdzekļi ir paredzēti vides aizsardzības 

pasākumu un projektu īstenošanai.  

Ievērojot likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” un tajā noteiktās apropriācijas 

sadaļā „Vides aizsardzības fonds”, kas ir ievērojami mazākas kā 2008.budžeta gadā, 

kā arī valstī noteiktos valsts budžeta līdzekļu taupīšanas pasākumus, 2009.gadā 

apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” izsludināti 2 projektu konkursi 2 

projektu vadlīnijās.  
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1. att. Fonda administrācijas izsludināto projektu konkursu skaits 
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Projektu konkursa nosacījumus un kārtību kādā tiek piešķirts finansējums projektiem 

nosaka konkursa nolikums, ko apstiprina Fonda padome. Konkursa nosacījumi 

projektu vadlīnijās ik gadu mainās, tomēr to mērķis ir nemainīgs - finansiāli atbalstīt 

kvalitatīvi sagatavotus projektus vides aizsardzības pasākumu īstenošanai. Projektu 

konkursa nolikumā tiek noteikts arī konkursa mērķis, prioritāri atbalstāmās aktivitātes 

vai pasākumi, kārtība kādā projekti iesniedzami, iesniegumu iesniegšanas termiņi, 

personas, kas var pieteikties konkursā, kā arī projektu izvērtēšanas un lēmumu 

pieņemšanas kārtība. 

2009.gadā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 

aizsardzības projekti” tika izsludināti projektu konkursi vadlīnijā „Dabas un 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā” un vadlīnijā „Vides 

izglītība un audzināšana” aktivitātē „Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem”. 

Informācija par izsludinātajiem konkursiem publicēta laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

Fonda administrācijas interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv, Vides ministrijas 

interneta mājas lapā www.vidm.gov.lv un žurnālā „Vides vēstis”. 

Projektus avārijas seku novērtēšanas, novēršanas u.c. ārkārtas darbību veikšanai 

Fonda administrācijā var iesniegt visu gadu un tie tiek sagatavoti izvērtēšanai 

tuvākajā Fonda padomes sēdē.  

2009.gadā Fonda padomei vērtēšanai sagatavoti kopā 663 projektu iesniegumi (t.sk. 

vairakkārt skatītie projekti, kā arī jautājumi saistībā ar izmaiņām projektu īstenošanā), 

kas iesniegti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammām „Vides 

aizsardzības projekti” un „Nozares vides projekti” (2.att.). 
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2 att. Sagatavotie projektu iesniegumi izvērtēšanai Fonda padomē 



  20

2.3.2. Projektu iesniegšanas, izskatīšanas un finansēšanas kartība 
Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi ir paredzēti tiešai vides aizsardzības 

pasākumu un projektu finansēšanai. Lai saņemtu finansējumu, Fonda padome, 

vadlīnijā, kurā plānots izsludināt projektu konkursu, apstiprina nolikumu, kurā tiek 

noteikta kārtība (3.att.), kādā projekti tiek pieņemti, izskatīti un finansēti. Projektiem 

finansējums tiek piešķirts saskaņā ar izsludinātā projektu konkursa nosacījumiem.  

Projektu konkursam iesniegtos projektus izskata un vērtē Fonda administrācija, Fonda 

konsultatīvā padome, eksperti un Fonda padome, kas pieņem lēmumu par projekta 

finansēšanu vai noraidīšanu.  

Fonda administrācija projektus izskata pēc konkursa nolikumā noteiktajiem 

administratīviem atbilstības kritērijiem, izvērtējot projekta iesnieguma un tam 

pievienoto dokumentu atbilstību projektu konkursa nolikumu prasībām. Projekti, kas 

neatbilst konkursa nolikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, netiek nodoti 

tālākai izvērtēšanai - ekspertiem un Konsultatīvajā padomē. Par projekta nevirzīšanu 

tālākai izskatīšanai projekta iesniedzējs tiek informēts rakstiski. 

 

  

3.att. Projektu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

Konsultatīvā padome un eksperti projektus vērtē atbilstoši projektu konkursu 

nolikumos noteiktajiem kritērijiem. Balstoties uz minētajiem vērtējumiem un 

atzinumiem, Fonda administrācija sagatavo ekspertu un konsultatīvās padomes 

Projekta 
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Projekta 
iesniegums 

Fonda padomes 
lēmums 

Konsultatīvā 
padome 

Eksperti 
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padome 

Fonda 
administrācij
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vērtējumu apkopojumu, kam ir rekomendējošs raksturs Fonda padomes lēmuma 

pieņemšanā.  

Fonda padome, ņemot vērā ekspertu vērtējumus un Konsultatīvās padomes 

atzinumus, pieņem lēmumu par konkrēta projekta finansēšanu, daļēju finansēšanu, 

atlikšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus, vai noraidīšanu.  

Fonda administrācija informāciju par Fonda padomes sēdē izskatītajiem un 

pieņemtajiem lēmumiem publicē savā interneta mājas lapā www.lvafa.gov.lv.  

Fonda administrācija mēneša laikā no Fonda padomes lēmuma pieņemšanas projekta 

iesniedzējam nosūta vēstuli, kurā informē par pieņemto lēmumu. 2009.gadā projektu 

iesniedzējiem nosūtīti 24 administratīvie lēmumi par projektu nevirzīšanu tālākai 

izskatīšanai un 663 izraksti no Fonda padomes sēžu protokoliem (Fonda padomes 

lēmumi). 

Pēc Fonda padomes lēmumā minēto nosacījumu izpildes ar projekta īstenotāju tiek 

noslēgts līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Projekta 

finansēšana var tikt uzsākta tikai pēc Fonda padomes lēmumā noteikto nosacījumu 

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

2009.gadā sagatavoti un noslēgti 78 līgumi un 27 vienošanās (4.att.) ar vides 

aizsardzības valsts iestādēm, kas nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kā 

arī Fonda administrācijas un projekta īstenotāja tiesības, pienākumus un atbildību 

projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas. Sagatavoti 122 grozījumi un 

papildinājumi noslēgtajos līgumos par projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai 

citām pamatotām izmaiņām. Pamatojoties uz noslēgto līgumu vai vienošanos par 

projekta finansēšanas un izpildes kārtību, Fonda administrācijai ir tiesības pieprasīt 

jebkurā projekta īstenošanas posmā nepieciešamo papildus informāciju par projekta 

īstenošanas gaitu, finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu izpildi. Pieprasītā 

informācija jāiesniedz Fonda administrācijas noteiktajā laikā. Lai izvērtētu projekta 

īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojumu atbilstoši līgumā vai vienošanā 

noteiktajam, Fonda administrācija ir tiesīga projekta īstenošanas vietā veikt pārbaudes 

par padarīto darbu apjomu atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam. 2009.gadā 

Fonda administrācija veica 21 pārbaudes projektu īstenošanas vietās (5.att.).  
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4. att. Noslēgtie līgumi un vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes  

20

15

2122

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009

 

5. att. Veikto projektu apsekošanu skaits 

Projekta īstenošanas laikā un pēc projekta īstenošanas beigām, pamatojoties uz 

projektu īstenotāju iesniegtajiem pārskatiem par projekta īstenošanu, tiek veikta 

projekta rezultātu novērtēšana.  

Projekta īstenošanas pārskatu iesniegšanas kārtību, termiņus un formu regulē 

noslēgtais līgums vai vienošanās par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp 

Fonda administrāciju un projekta īstenotāju. Pārskati par projekta īstenošanu ir 

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

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

mājas lapā.  

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

gada ceturksni (izņemot pēdējo) projekta īstenotājam jāiesniedz ceturkšņa pārskats 
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par projekta īstenošanu. Ceturkšņa pārskati par projekta īstenošanu jāiesniedz par 

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

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

no noslēguma pārskata saņemšanas iepazīstas un apstiprina Projekta izpildes gaitu vai 

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

pārskatu par projekta ietvaros izpildītajiem darbiem un izlietoto finansējumu, ja 

Fonda administrācija atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, neprecizitāti, finansu 

disciplīnas pārkāpumus vai citas nelikumības projekta realizācijas gaitā un 

finansējuma izlietošanā, vai projekta īstenotājs nav iesniedzis visus nepieciešamos 

dokumentus projekta gaitas novērtēšanai, vai dokumenti ir iesniegti neatbilstoši Fonda 

administrācijas prasībām. 2009.gadā izskatīti 599 iesniegtie pārskati par Fonda 

finansēto projektu īstenošanas gaitu un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu (6.att.).   
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6.att. Izskatīto pārskatu par projektu īstenošanu skaits 

2.3.3. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides aizsardzības projekti” 
Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi, kas paredzēti sektorālo vides aizsardzības 

programmu, projektu un pasākumu finansēšanai tiek plānoti apakšprogrammā „Vides 

aizsardzības projekti” no līdzekļiem, kas paredzēti subsīdijām un dotācijām 

komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un pašvaldībām. 2009.gadā finansējuma 

saņemšanai no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības projekti” tika iesniegti 

132 projektu iesniegumi (7.att.), t.sk. 8 projekti, kas iesniegti finansējuma piešķiršanai 

2010.gadā. 
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7 .att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegtie projektu iesniegumi 

2009. gadā no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” finansējums 

piešķirts 80 projekta īstenošanai (t.sk. 36 iepriekšējos periodos (galvenokārt 

2008.gadā) iesniegtajiem projektiem). 

Šo projektu īstenotāji ir biedrības, nodibinājumi, pašvaldības un komersanti. Izvērtējot 

faktisko 2009.gada subsīdiju un dotāciju projektu līdzekļu sadalījumu pa projektu 

vadlīnijām (3. tabula), secināms, ka lielākā daļa līdzekļu novirzīta plašsaziņas līdzekļu 

darbības un izdevējdarbības vides izglītības un audzināšanas jomā, vides monitoringa, 

kā arī ūdeņu aizsardzības un dabas un bioloģiskās aizsardzības daudzveidības 

vadlīniju projektiem. 
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8.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto un atbalstīto projektu skaita 

sadalījums pa projektu vadlīnijām 2009.gadā 
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3. tabula 

Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotāciju projektu līdzekļu sadalījums 
pa projektu vadlīnijām 2009.gadā (Projektu sarakstu skat. Pielikumā Nr.1) 
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9. att. Apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” līdzekļu sadalījums pa projektu 

vadlīnijām 2008.gadā procentuāli 

Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība” 

Finansēto projektu īstenošanas rezultātā tika nodrošināts atbalsts sabiedriskajiem 

inspektoriem zvejas kontroles un zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanā 

Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas iekšējos 

ūdeņos. Izsludinātā projektu konkursa aktivitātē „Bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumu nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā” finansējums tiks piešķirts 

13 dažādām sabiedriskām organizācijām, kuras sniedz atbalstu un sabiedriskajiem 

Projektu vadlīnija (kategorija) Piešķirtais 
finansējums (LVL) 

I Vides izglītība un audzināšana 97 100 
D Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība  140 556 
M Vides monitorings 289 086 
Z Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija 10 000 
U Ūdeņu aizsardzība 178 333 
P Multisektoriālie projekti 121 451 
L Avārijas seku likvidēšana u.c. ārkārtas darbības 28 483 

E 
Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides 
izglītības un audzināšanas jomā 412 382 

 KOPĀ 1 277 391 
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inspektoriem zivju resursu aizsardzības un saglabāšanas pasākumu īstenošanā. 

Projektu ietvaros sabiedriskie vides inspektori veikuši kopumā ~ 17 000 reidus 

izņemot ~ 500 dažādu nelikumīgu zvejas rīku. 

Finansējot Engures ezera dabas parka fonda īstenoto projektu nodrošināta dabas parkā 

“Engures ezers” esošo unikālo dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana, 

izmantošana un saglabāšana vienlaicīgi arī nodrošinot parka apmeklētāju un vietējo 

iedzīvotāju vides izglītības līmeņa celšanu 

 

 

 

 

10. att. Engures ezera dabas parks 11. att. Zvejas kontroles pasākumi 
Burtnieku ezerā  

Projektu vadlīnija „Vides izglītība un audzināšana” 

Izsludinātā projektu konkursa aktivitātē „Nometņu organizēšana bērniem un 

jauniešiem” finansējums tiks piešķirts 14 dažādām sabiedriskām organizācijām, kuras 

organizēja vides izglītības nometnes dažādu vecumu un sociālo grupu bērniem un 

jauniešiem. Nometņu ietvaros ~ 350 bērni un jaunieši iepazīstināti ar vides aktuālajām 

problēmām, veicinot viņu izpratni par dabas norisēm. 

Finansējot nodibinājuma „Vides izglītības fonds” īstenoto projektu nodrošināta 

Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education) 2009. 

gada Gadskārtējās Asamblejas sekmīga norise Latvijā. Fonda finansējums piešķirts arī 

plašu publicitāti ieguvušiem vides apziņu veicinošiem projektiem „Nepiesārņo mežu” 

(īstenotājs A/s „Latvijas valsts meži”) un „Lielā talka” (īstenotājs biedrība „Latvijas 

Olimpiešu klubs”). 

 

 

 

 

11. att. akcija „Nepiesārņo mežu”  12. att. nometne „Visu daru ar prieku” 
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Vides sakopšanā Zemes dienas Lielās talkas ietvaros, sekmējot izpratni par apkārtējās 

vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi iesaistītas ~ 350 

pašvaldības, ~ 900 skolas un ~ 500 sabiedriskās organizācijas un iestādes 

 

 

 

 

13. att. nometne „Dabas draugi Meža salās”  14. att nometne „Jaunie vides pētnieki 
Randenē”  

Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbības vides izglītības 

jomā” 

Ar Fonda atbalstu nodrošināta sekojošu periodisko izdevumu izdošana: 

- Latvijas Ornitoloģijas biedrības populārzinātniskais žurnāls "Putni dabā 

- Žurnāli „Z īlīte” un „Ezis” 

- Žurnāls „MMD (Medības. Makšķerēšana. Daba) 

- Žurnāls „Vides vēstis” 

- Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana planēta” 

Ar Fonda atbalstu nodrošināta sekojošu TV raidījumu sagatavošana un pārraidīšana 

LTV 1 kanālā:  

- Vides fakti 

- Dabas taka 

- Dabas grāmata 

- Zaļais īpašums 

Ar Fonda atbalstu nodrošinātu radio raidījumu „Zaļais vilnis” (LR 1 programma) un 

„Noasa šķirsts” (LR 4 – Doma laukums) sagatavošana un pārraidīšana. 

Projektu vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība” 

Šajā vadlīnijā izsludinātā projektu konkursa ietvaros tika finansētas aktivitātes, kas 

saistītas ar notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras darbības kvalitātes 

uzlabošanu vai jaunu iekārtu un infrastruktūras būvniecību apdzīvotās vietās, kur 
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iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200. Šī konkursa pirmās kārtas ietvaros tika īstenoti 

projekti Valdgales un Feimaņu pagasta, kā Sabiles novada apdzīvotajās vietās. Sakarā 

Fonda finansējuma samazinājumu tika pieņemti lēmumi par konkursa otrā kārtas 

atcelšanu, kā arī atsevišķu pirmās kārtas projektu finansēšanu 2010.gadā. 

 Vadlīnijas ietvaros finansējums tika piešķirts arī pašvaldībām, kuras 2008.gadā tika 

atzītas par uzvarētājām konkursos „Sakoptākais Latvijas pagasts” un „Sakoptākā 

Latvijas pilsēta” nominācijā „Vides aizsardzība” (Ķekavas, Naukšēnu, Naujienes 

pagasti un Amatas un Ilūkstes novadi). Iepriekšminētās pašvaldības ir tika daļa no 

pašvaldībām, kuras tika atzītas par uzvarētājam konkursos. Fonda finansējuma 

samazinājuma rezultātā tika pieņemti lēmumi par atsevišķu pašvaldību projektu daļēju 

vai pilnīgu finansēšanu 2010.gadā. 

Projektu vadlīnija „Vides monitorings”  

Izsludinātajā konkursā vadlīnijā finansēti sabiedrisko organizāciju un komersantu 

īstenotie projekti, kas saistīti ar vides monitoringa veikšanu atbilstoši Nacionālajam 

vides politikas plānam un Vides monitoringa programmai 2009.-2012.gadam.  

2009.gadā tika turpināti iepriekšējos periodos uzsākto projektu finansēšana aktivitātē 

„Natura 2000 vietu monitorings laika posmā 2008 – 2012”, kā arī piešķirts 

finansējums Latvijas Hidroekoloģijas institūtam projekta „Virszemes ūdeņu 

monitorings piekrastes, pārejas un teritoriālajos ūdeņos – 2009” un valsts SIA 

„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" projekta „Esošās vides 

monitoringa sistēmas darbības nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un 

starptautisko saistību izpilde” īstenošanai. 

2.3.4. Valsts budžeta apakšprogramma „Nozares vides projekti” 
Apakšprogrammas „Nozares vides projekti”, 21.13.00, darbības mērķis ir nodrošināt 

projektu finansēšanu Vides ministrijas un tās institūciju starptautisko saistību 

realizācijai vides aizsardzības jomā, piedalīšanos starptautisko konvenciju un līgumu 

izpildē, Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildē, kā arī īstenot Nacionālā vides 

politikas plāna un citus prioritāros projektus un pasākumus vides aizsardzībā. Līdzekļi 

paredzēti arī institūciju kapacitātes stiprināšanai un to darbības atbalstīšanai. 

Apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2009. gadā īstenoti 40 projekti (30 kārtējo 

izdevumu un 10 kapitālo izdevumu projekti, projektu saraksts pielikumā Nr.2) 
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nodrošinot Vides ministrijas institūciju veiktspēju vides aizsardzības un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanas jomā. 

2009.gadā īstenojot projektus sasniegti sekojoši rezultāti: 

- Veikta Vides ministrijas finanšu vadības administratīvās kapacitātes 

nostiprināšana, lai efektīvi īstenotu centralizētās grāmatvedības izveides 

prasību ieviešanu un īstenošanu, nodrošinot visas normatīvajos aktos 

paredzētās prasības, resursu vadības sistēmas „Horizon” integrētās 

programmatūras izstrādes un ieviešanas aktualizācijai; 

- Nodrošināta starptautiskas konferences „Augsnes degradācija – Rīga 2009” 

norise, ar aptuveno dalībnieku skaitu 100 cilvēki, to nodrošinot ar konferenču 

audio, sinhronās tulkošanas un vizuālās prezentācijas iekārtām, kā arī 

ēdināšanas pakalpojumiem; 

- Nodrošināta Vides ministrijas 11 Vides konsultatīvās padomes, 4 Klimata 

tehnoloģiju sadarbības padomes, 4 Vides aizsardzības lietu trīspusējas 

sadarbības apakšpadomes sēžu organizēšana; 

- Veikti pasākumi Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanai Latvijā; 

- Nodrošināta 3 Ūdens kvalitātes un gaisa kvalitātes standartu tulkošana un 

iztulkotā teksta rediģēšana atbilstoši Standartizācijas tehniskās komitejas 

„Vides kvalitāte” prasībām; 

- Pabeigti 2007.gadā uzsāktie ēkas rekonstrukcijas darbi, izveidojot telpas 

botānisko un zooloģisko kolekciju materiāla fondu uzglabāšanai un apstrādei; 

- Nodrošināta Latvijas pilnvērtīga un aktīva dalība ES vides institūciju 

asociācijā (IMPEL) 2009.gadā, t.sk., 4.IMPEL konferences sagatavošana un 

dalība tajā; 

- Nodrošināta Kioto protokola, ES klimata politikas saistību izpilde un Klimata 

un enerģētikas paketē noteikto prasību ieviešana Latvijā, kā arī nodrošināta 

starptautiskā emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas efektīva ieviešana; 

- Veikts ekoloģiskās situācijas novērtējums nesankcionētā atkritumu 

uzglabāšanas vietā Bauskas raj. „Celmiņos” un Rīgā, Platā ielā 14; 

- Nodrošināti augsti profesionālu juristu pakalpojumi, izvērtējot 43 apstrīdētos 

vides institūciju amatpersonu izdotos administratīvos aktus; 

- Nodrošināts speciālais transports (33 vienības) Vides ministrijas padotības 

institūcijām kontroles funkciju (reidu un pārbaužu) veikšanai; 
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- Nodrošināta Vides ministrijas pārstāvju piedalīšanās Eiropas Komisijas 

rīkotajās sanāksmēs par dabas aizsardzības jautājumiem, kā arī Latvijas 

pārstāvniecība starptautisko konvenciju un līgumu sanāksmēs; 

- Izstrādāti priekšlikumi par īpaši aizsargājamās teritorijas izveidi Sibīrijas 

mēlziedes aizsardzības nodrošināšanai; 

- Izveidots elektronisks informatīvs materiāls „Ko vēlas noskaidrot iedzīvotāji 

par Natura 2000 Eiropas Savienības prasībām dabas aizsardzības jomā”; 

- Īstenota sabiedriskā monitoringa programma Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervātā, veicot sabiedrības izglītošanas un iesaistīšanas darbus; 

- Veikta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides informācijas centra 

rekonstrukcijas 6. un 7. posma būvniecība; 

- In vitro uzturētas 70 aizsargājamo sugu kultūras;  

- Rakstveidā informēti attiecīgās pašvaldības un zemes īpašnieki par 

plānotājām īpaši aizsargājamās dabas teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas 

vai aizsardzības režīma izmaiņām, nosūtot apmēram 1634 ierakstītas vēstules; 

- Latvijas Dabas muzejā ierīkota apskaņošanas un videonovērošanas sistēmas 

uzlabojot ekspozīciju un izstāžu zāļu kontroli; 

- Noorganizētas starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas 

mācības BALEX DELTA 2009 Rīgas jūras līcī. 

2.3.5. Valsts budžeta apakšprogramma „Eiropas Savienības fondu un 
citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, 
koordinācija un ieviešana” 
Apakšprogrammas, 21.09.00, darbības mērķis ir nodrošināt finansiālos resursus 

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 

sagatavošanas veicināšanai, koordinācijai, ieviešanai un popularizēšanai. Projektu 

īsteno Vides ministrija.  

Apakšprogrammas ietvaros 2009.gadā tika veikti sekojoši pasākumi: 

- Stratēģiskās plānošanas atbalsta pasākumi - normatīvās bāzes analīze, 

priekšlikumi aktualizācijai, vadlīniju, metodisko materiālu un projektu 

pēcieviešanas monitoringa nodrošinājums ES fondu un citu finanšu 

instrumentu finansējuma efektīvai piesaistei; 

- Sabiedrības informēšanas pasākumi - semināri, informatīvo un 

prezentācijas materiālu nodrošināšana ES un citu finanšu instrumentu 



  31

līdzfinansēto projektu sabiedrības informēšanas un publicitātes prasību 

izpildei;  

- Ieviešanas institūcijas iekšējās, ārējās un finanšu sistēmu darbības rezultātu 

izvērtējums un uzlabojumu ieteikumu ieviešanas nodrošināšana; 

- Kvalitātes vadības sistēmu nodrošināšana un atbalsta pasākumi procesu 

kvalitatīvai norisei VIDM, pašvaldībās un projektu gala saņēmējiem 

saskaņā ar finansētāju prasībām; 

- Papildus dokumentācijas sagatavošana inženiertehnisko pasākumu 

nodrošināšanai, gala ziņojumu un citas dokumentācijas, pētījumu un 

izvērtējumu izstrāde ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 

ietvaros. 

- Sabiedrības informēšanas pasākumi - semināri, informatīvo un 

prezentācijas materiālu nodrošināšana ES un citu finanšu instrumentu 

līdzfinansēto projektu sabiedrības informēšanas un publicitātes prasību 

izpildei;  

- Ieviešanas institūcijas iekšējās, ārējās un finanšu sistēmu darbības rezultātu 

izvērtējums un uzlabojumu ieteikumu ieviešanas nodrošināšana; 

- Kvalitātes vadības sistēmu nodrošināšana un atbalsta pasākumi procesu 

kvalitatīvai norisei VIDM, pašvaldībās un projektu gala saņēmējiem 

saskaņā ar finansētāju prasībām; 

- Papildus dokumentācijas sagatavošana inženiertehnisko pasākumu 

nodrošināšanai, gala ziņojumu un citas dokumentācijas, pētījumu un 

izvērtējumu izstrāde ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 

ietvaros. 

2.3.6. Valsts budžeta apakšprogramma „Vides izglītības fonda 
programma”  
Apakšprogrammas „Vides izglītības fonda programma”, 21.11.00, mērķis ir veicināt 

vides apziņas veidošanos sabiedrībā un konkrētu izmaiņu īstenošanu rīcības un 

attieksmes modeļos pret vidi ar izglītības palīdzību, kā arī nodrošināt Latvijas 

līdzdalību globālajā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education 

– FEE) programmas vides izglītības un ekosertifikācijas programmās. Budžeta 

apakšprogrammas finansējums tiek piešķirts FEE pilnvarotai organizācijai, izvērtējot 

tās iesniegto pasākumu un aktivitāšu atbilstību FEE programmu mērķiem un 



  32

uzdevumiem. Latvijas pārstāvis FEE ir nodibinājums „Vides izglītības fonds”, kas 

2009.gadā ar Fonda finansiālu atbalstu īstenoja 5 programmas: 

 

 
 

• „Zilais Karogs” – Nacionālā jahtu ostu un peldvietu sertificēšanas programma, 

kuras ietvaros 2009.gadā Latvijā tika pacelti Zilie karogi 9 peldvietās un 2 

jahtu ostās, nodrošinot to, ka tiek saglabāts līderu statuss Baltijas reģionā 

piešķirto Zilo karogu apbalvojumu skaita ziņā. Projekta ietvaros notikusi arī 

ekosertifikāta vadlīniju sagatavošana, pieteikumu izsludināšana un sākotnējo 

izvērtēšana, Nacionālās žūrijas lēmuma komunikācija ar starptautisko žūriju, 

publicitātes un kvalitātes nodrošināšana sezonas laikā, kā arī līdzdalība Zilā 

karoga programmas starptautiskajās darba grupās.   

 

• „Ekoskolu programma” – Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem 

un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas 

pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas vides pārvaldes sistēmas izveide 

visā skolas dzīvē. Ekoskolu programmā 2009.gadā no jauna iesaistījās 31 

skola, kuru sasniegumus vērtēja Nacionālā žūrija. Apbalvoti 28 čaklākie 

skolēni, 36 skolotāji, 11 programmas atbalstītāji, 10 žūrijas locekļi. 32 skolām 

piešķirts Zaļais karogs (Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols, kas 

tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ieviešot 

Ekoskolu programmas prasības), 28 skolām piešķirts Latvijas Ekoskolas 

nosaukums, 3 skolām izteikta atzinība. Programmas ietvaros Ekoskolas 

apmainījušās ar informāciju un pieredzi, bijusi iespēja iesaistīties 

starptautiskās aktivitātēs. Pārstāvji no 21 ekoskolas, kā arī skolām, kuras vēlas 

iesaistīties Ekoskolu programmā, apmeklēja Prāgu, lai iegūtu pieredzi vides 

izglītībā, kā arī informāciju par projektu „Atrastā Latvija” starptautiskās 

programmas „Beyond the School” ietvaros.  
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• „Jaunie Vides reportieri” – FEE programma Jaunie Vides reportieri (JVR) tiek 

īstenota jau vairāk kā divdesmit Eiropas valstīs un ir sevi pierādījusi kā 

atraktīva iespēja 15 – 19 gadus veciem jauniešiem aktīvi iesaistīties vietējo 

vides un sabiedrības attīstības problemātikas aktualizēšanā, šo aktivitāti 

apvienojot ar mācību priekšmetos iegūto zināšanu pielietošanu un vērtīgu 

jaunu iemaņu apgūšanu, kā arī iepazīšanos ar iespējamo profesiju – vides 

aizsardzības, pētniecības vai žurnālistikas praktiskajiem aspektiem. 

Programmas ietvaros 2009.gadā izsludināts nacionālā mēroga vides 

žurnālistikas konkurss „Raksti zaļi!”, fotokonkurss „Zaļais okšķeris”, kampaņa 

„T īram ūdenim”, izdots JVR informatīvais materiāls, e-žurnāls „JVR 

Ziņotājs”, kurā atspoguļotas programmas aktualitātes, kā arī apkopoti 

2009.gada darbības rezultāti. Nodrošināta JVR programmas aktivitāšu norise 

un vairāk kā 40 jauniešu grupu iesaiste programmas aktivitātēs. Sagatavots 

2009./2010. gada sezonas aktivitāšu plāns, tajā integrējot VIF īstenoto vides 

izglītības projektu aktivitātes.  

  

• „Zaļā Atslēga” – Zaļā atslēga ir starptautiska tūrisma brīvprātīgās 

ekosertifikācijas sistēma, kas tiek piešķirta viesnīcām, kempingiem un 

hosteļiem. Zaļā atslēga ietver kritērijus infrastruktūras, pārvaldes un 

komunikācijas jomās un tās mērķis ir samazināt negatīvo tūrisma ietekmi uz 

vidi un veicināt vides pārvaldes sistēmu ieviešanu tūrisma sektorā, kā arī 

samazināt tūrisma industrijas ietekmi uz vidi. Kopumā viesnīcām, lai iegūtu 

Zaļo Atslēgu ir jāatbilst vairāk kā 70 kritērijiem divpadsmit kritēriju grupās. 
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2009.gadā programmas ietvaros izvērtēti trīs sertifikācijas pilotpieteikumi no 

viesnīcām (Reval grupa Latvija). Pirmie ekosertifikāti „Zaļā atslēga” piešķirti 

Reval Hotels grupas viesnīcām Rīgā – Reval Hotel Elizabete, Reval Hotel 

Latvija un Reval Hotel Rīdzene.  

 

• „Izzini mežu” – programmas mērķis ir veicināt skolu jaunatnes vispusīgu 

izglītību par meža nozīmi un vērtībām. Programma rosina skolotājus iekļaut 

vispārējās izglītības mācību priekšmetos tēmas un pasākumus, kas saistīti ar 

praktisko zināšanu un iemaņu gūšanu, ejot un mācoties mežā pie skolas. 

„Izzini mežu” programma Latvijā, līdzīgi kā daudzās valstīs tiek īstenota 

kopīgi ar partneriem no mežu nozares. 2009.gadā kopīgā starptautiskā 

iniciatīvā saistībā ar FEE International un Panasonic sadarbību uzsākta 

līdzdalība skolām par koku stādīšanu. 

Projektā īstenotās nodibinājuma „Vides izglītības fonds” programmas ir 

apliecinājušas savu ilgtspēju, tomēr finansējuma samazinājums, salīdzinājumā ar 

2009. gadu, radīja būtiskas sekas, kā rezultātā tika samazināts projekta aktivitāšu 

skaits.  

2.3.7. Valsts budžeta apakšprogramma „Zivju aizsardzības 
pasākumi” 
Apakšprogrammas „Zivju aizsardzības pasākumi”, 21.05.00., mērķis ir ūdeņu 

bioloģisko (zivju) resursu aizsardzība Baltijas jūras un Rīgas jūras līča teritoriālajos 

ūdeņos, Latvijas upēs un ezeros. Līdzekļi tiek piešķirti Valsts vides dienesta un īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju veiktspējas palielināšanai, nodrošinot 

nepieciešamos resursus un darba apstākļus regulāru reidu veikšanai un ūdenstilpju 

kontrolei, kā arī ārštata zivju inspektoru atalgojumam un aprīkojuma iegādei zivju 

inspektoru darba uzlabošanai.  

2009.gadā īstenoti 7 projekti:  
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1. „Zvejas kontroles pastiprināšana zvejas lieguma laikos”, Valsts Vides dienests 

- 80 610 Ls (2007.gadā – 29 280 Ls, 2008.gadā – 130 639); 

2.  „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Salacā un Burtnieku ezerā 2009. gadā”, 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija – 2 898 Ls (2007. gadā – 7 

545 Ls, 2008.gadā - 1 960 Ls); 

3. „Ūdens bioloģisko resursu aizsardzības nodrošināšana Gaujas nacionālajā 

parkā”, Gaujas Nacionālā parka administrācija – 10 143 Ls (2007.gadā - 24 

700 Ls, 2008.gadā - 24 700 Ls); 

4. „Zivju resursu izmantošanas kontrole Talsu un Ventspils rajonos”, Slīteres 

nacionālā parka administrācija – 4 709 Ls (2007.gadā - 7 000 Ls, 2008.gadā - 

7 580 Ls); 

5. „Ūdeņu aizsardzības pasākumu nodrošinājums Teiču un Krustkalnu DR un 

apkārtējās teritorijās”, Teiču dabas rezervāta administrācija - 5 796 Ls 

(2007.gadā - 11 000 Ls, 2008.gadā - 11 000 Ls); 

6. „Zivju aizsardzības pasākumi Rāznas nacionālajā parkā”, Rāznas Nacionālā 

parka administrācija – 1 087 Ls (2007.gadā netika finansēts, 2008. gadā - 3 

646 Ls); 

7. „Zivju resursu aizsardzības kontroles nodrošināšana Ķemeru nacionālajā 

parkā”, Ķemeru nacionālā parka administrācija – 6 521 Ls (2007. un 2008. 

gadā netika finansēts) 

Īstenojot projektus, lai nodrošināt zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanu 

Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, kopumā veikti 15 316 ūdenstilpju kontroles reidi, 

(2007. gadā - 10 986 ūdenstilpju kontroles reidi, 2008.gadā - 11 346 ūdenstilpju 

kontroles reidi), izņemti vairāk kā 16 916 nelikumīgi zvejas rīki (2007. gadā izņemti 

vairāk kā 9700 nelikumīgi zvejas rīki, 2008.gadā - 4 933 nelikumīgi zvejas rīki), 

sastādīti vairāk kā 2 128 protokoli (2008.gadā - 1 062 ).   

2.3.8. Valsts budžeta apakšprogramma „Upju baseinu 
apsaimniekošana” 
Apakšprogrammas „Upju baseinu apsaimniekošana”, 21.10.00, darbības mērķi ir: 

veicināt integrētas ūdeņu apsaimniekošanas sistēmas izveidi Latvijā, pamatojoties uz 

Eiropas Savienības Ūdens Struktūrdirektīvas (ŪSD) un Eiropas Komisijas izstrādātās 

ŪSD ieviešanas kopējās stratēģijas, kā arī Ūdens apsaimniekošanas likuma un citu 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un nostādnēm; veikt upju baseinu 
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apgabalu teritorijās vides un ūdens resursu lietošanas ekonomiskā stāvokļa 

novērtējumu; identificēt upju baseinu galvenos piesārņojuma avotus; izstrādāt upju 

baseinu apsaimniekošanas plānus un pasākumu programmas.  

Projekta īstenotājs ir Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, kas 

2009.gadā par Fonda piešķirto finansējumu īstenoja sekojošus pasākumus: 

1) Izstrādāti 4 upju baseinu apsaimniekošanas plānu un pasākumu programmu 

Vides pārskati, kas nodoti sabiedriskajai apspriešanai.  

2) Noorganizēta Upju baseinu apsaimniekošanas plānu sabiedriskā apspriešana, 

kuras laikā klātienē visos 4 upju baseinu apgabalos piedalījās vairāk kā 150 

dalībnieki. Plānu sabiedriskās apspriešanas gala ziņojums pieejams: 

http://www.meteo.lv/upload_file/09_upju_baseinu_apsaimniekosana/Sab_aps

pr/GALA_ZINOJUMS.pdf 

3) Katram upju baseina apgabalam sagatavotas kartes (kopā 44) un tabulas par 

esošo un plānoto kvalitāti uz 2015.gadu, riska objektiem un plānotajiem 

pasākumiem, kā arī detalizēts ūdensobjektu kvalitātes izvērtējums pēc 

parametriem. 

4) Saskaņoti starptautisko upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni ar 

Lietuvu un Igauniju. Organizētas sabiedriskās apspriešanas.  

Līdz ar Valsts aģentūras „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” 

likvidēšanu, atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr.448, ar 01.08.2009. tika 

pārtraukta projekta finansēšana un īstenošana.  

2.3.9. Valsts budžeta apakšprogramma "Specializēto atašeju vides 
aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē" 
Apakšprogrammas „Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana 

Briselē”, 21.17.00, projekta mērķis ir nodrošināt specializēto atašeju vides 

aizsardzības jomā uzturēšanu Briselē. Projekta laikā 2009.gadā sagatavotas Latvijas 

pozīcijas četrām Eiropas Savienības Vides ministru padomēm. Latvijas pozīcijas 

paustas arī Eiropas Savienības darba grupu un pastāvīgo pārstāvju sanāksmēs, 

tādejādi aizstāvot Latvijas valsts intereses.  

2.3.10. Valsts budžeta apakšprogramma „LIFE programmas 
projekti” 
Apakšprogrammas „LIFE programmas projekti”, 21.18.00, darbības mērķis ir 

nodrošināt sekmīgu Latvijas līdzdalību LIFE+ programmā. Projekta īstenotājs ir 
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Vides ministrija. Projekta ietvaros 2009.gadā tika organizēts 1 informatīvs seminārs 

par projektu pieteikumu sagatavošanas kārtību, sniegtas konsultācijas projektu 

sagatavošanai, izsludināta pieteikšanās uz līdzfinansējumu Eiropas Kopienas vides 

finanšu instrumenta LIFE+ 2009.gada projektu iesniegumiem no valsts budžeta. 

Konkursā uz līdzfinansējumu iesniegti 7 projektu iesniegumi.  

Vienlaikus, īstenojot projektu tika nodrošināta budžeta plānošanas un saistību izpilde 

valsts līdzfinansējuma saņemšanai ieviešanā esošajiem projektiem, ko īsteno biedrība 

„Baltijas Vides forums” un Latvijas Lauku tūrisma asociācija „Lauku ceļotājs”.  

2.3.11. Valsts budžeta apakšprogramma „Rīgas Nacionālais 
zooloģiskais dārzs” 
Apakšprogrammas „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, 21.19.00, mērķis ir 

atbalstīt Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimniecisko darbību, lai nodrošinātu 

sabiedrības izglītošanu un iepazīstināšanu ar savvaļas dzīvnieku sugām, savvaļā reto 

un apdraudēto sugu vairošanu un izpēti, kā arī veselīgu reto un apdraudēto sugu 

dzīvnieku rezerves populāciju veidošanu. Projekta īstenotājs ir Rīgas pašvaldības SIA 

„Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs”, kas no Vides ministrijas saņem valsts 

budžeta līdzekļu dotāciju zoodārza uzturēšanai.  

Apakšprogrammas ietvaros 2009.gadā tika nodrošināta izdevumu segšana par 

energoresursiem, ūdensapgādi, kanalizāciju, kurināmo, degvielu un pārējiem 

komunālajiem izdevumiem.  

2.3.12. Valsts budžeta apakšprogramma „Iemaksas starptautiskaj ās 
organizācijās”  
Apakšprogrammas „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”, 21.11.00, mērķis ir 

nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksas starptautiskām vides un dabas 

aizsardzības organizācijām un līgumiem, kā rezultātā izpildītas Latvijas starptautiskās 

finansiālās saistības vides aizsardzības sfērā, kas dod ieguldījumu vispasaules vides 

aizsardzības stāvokļa uzlabošanā.  

2009.gadā veiktas sekojošas iemaksas šādām starptautiskām vides un dabas 

aizsardzības organizācijām un līgumiem: 

1) Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām. 

2) ANO konvencija par klimata pārmaiņām. 

3) Ženēvas konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos. 

4) Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat). 
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5) Konvencija par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību. 

6) Vašingtonas konvencija par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES). 

7) Riodežaneiro konvencija par bioloģisko daudzveidību. 

8) Ramsāres konvencija par mitrainēm. 

9) Wetlands International. 

10) Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību. 

11) ANO Konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos. 

12) Apvienoto Nāciju Organizācijas vides programmas (UNEP) dabas fonds. 

13) Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārvietošanu. 

14) Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 

pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 

15) Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs. 

16) Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā 

tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām 

ķīmiskām vielām un pesticīdiem. 

17) ANO Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds. 

18) Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem. 

19) ANO /EK Espo Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu 

kontekstā. 

20) Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācija (NAFO) (iemaksu veic Valsts 

vides dienests). 

21) Starptautiskajā atomenerģijas aģentūra (SAEA) (iemaksu veic Radiācijas 

drošības centrs). 

22) Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) 

(iemaksu veic LVĢMA). 

23) Helsinku konvencijas sekretariāts (iemaksu veic LVĢMA). 

24) Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (iemaksu veic LVĢMA). 

25) Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (iemaksu veic LVĢMA). 
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2.3.13. Valsts budžeta apakšprogramma "Konkursu „Sakoptākais 

Latvijas pagasts”, „Sakārtot ākā Latvijas pilsēta”, „S ējējs”, 

„Lab ākais vides žurnālistik ā”, „Gada balva „ Ābols”” un „Lab ākais 

iepakojums Latvijā” nodrošinājums" 

Apakšprogrammas Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas 

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

iepakojums Latvijā” nodrošinājums”, 21.06.00, projekta mērķis 2009.gadā ir sekmēt 

vides jautājumu un labo piemēru kvalitatīvu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos. 

Apakšprogrammā, sakarā ar ierobežoti pieejamajiem finanšu resursiem, tika 

samazināti projekta īstenošanai paredzētie līdzekļi, līdz ar to tika īstenota tikai viena 

aktivitāte - noorganizēts ikgadējais konkurss „Labākais vides žurnālists 2009”. Lai 

veicinātu Latvijas žurnālistu profesionālo un radošo darbību, atspoguļojot vides 

jautājumus, Vides ministrija izsludināja konkursu trīs nominācijās: labākā publikācija 

presē, labākais TV raidījums/sižets un labākais radio raidījums/sižets.  

Konkursa laureāti ir:  

- Nominācijā „Gada labākā publikācija presē”:  

1. vietas ieguvēja – Anitra Tooma par sižetu “Padomi ģenētiski modificētas 

pārtikas lietotājiem” žurnālā “Vides Vēstis”;  

2. vietas ieguvēja – Jolanta Tomševica par sižetu “Jūrmala – beach city?” Žurnālā 

“DEKO”;  

3. vietas ieguvējs – Elmārs Barkāns par sižetu “Ēkām piešķirs siltuma pases” 

Žurnālā “Vides Vēstis”.  

- Nominācijā „Gada labākais TV raidījums/sižets”:  

1. vietas ieguvējs – Sandijs Semjonovs par sižetu “Kargina žogs” raidījumā 

“Vides fakti;  

2. vietas ieguvēja – Vaida Salcēviča par sižetu “Par dzīvas, tīras upes uzturēšanu” 

raidījumā “Zaļais īpašums”;  

3. vietas ieguvēja – Sandra Baltruka par sižetu “Krāsvielas” raidījumā “Vides 

fakti”.  

- Nominācijā „Gada labākais radio raidījums/sižets”:  

1. vietas ieguvēja – Mudīte Paegle par sižetu “Par purviem, to izmantošanu un 

aizsardzību” raidījumā “Dzīvā ģeogrāfija”;  
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2. vietas ieguvēja – Anitra Tooma par sižetu “Lauberes iedzīvotāji pret cūku 

kompleksa būvi” raidījumā “Zaļais vilnis” ;  

3. vietas ieguvēja – Lidija Čera par sižetu 2008. gada 8. novembrī “Noasa šķirsts”. 

- Nominācijā „Gada labākais vides jautājuma atspoguļojums pēcsabiedrības 

novērtējuma” - laureāts – Imants Austriņš par sižetu „Uzņēmēji, kas veiksmīgi 

izmanto Latvijas ekoloģiskās vides iespējas un iegūst pasaules atzinību: 

ekoloģiskās kosmētikas ražotāji „Madara”” 12.11.2008 raidījumā „Eiropas fondu 

atslēgas”.  

2.3.14. Valsts budžeta apakšprogramma „Migrējošo putnu un 
nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija” 
Saskaņā ar 20.11.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.778 „Kārtība, kādā zemes 

lietotājiem nosakāmi zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo 

sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītiem būtiskiem postījumiem”, ņemot vērā to, 

ka 2008.gadā pieprasītais zaudējumu kompensācijas apjoms pārsniedza pieejamo 

finansējumu, 2009.gada I ceturksnī no apakšprogrammas „Migrējošo putnu un 

nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija”, 21.16.00, līdzekļiem tika 

izmaksāta atlikušo procentu apmaksa.  

2009.gadā Saeima pieņēma Grozījumus Sugu un biotopu aizsardzības likumā (spēkā 

ar 01.07.2009), kas nosaka, ka likuma pārejas noteikumi tiek papildināti ar 8.punktu 

šādā redakcijā: „Kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un 

migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem neaprēķina un 

neizmaksā 2009., 2010. un 2011.gadā”. L īdz ar to apakšprogramma valsts budžeta 

līdzekļu trūkuma dēļ tika likvidēta un no Latvijas vides aizsardzības fonda, sākot ar 

jūliju, vairs nevarēja pieprasīt kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu 

un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.  
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2.4. Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu maksāšanas 

administrēšana 

 

Fonda administrācijas kompetencē ir funkcijas, kas 

saistītas ar dabas resursu nodokļa administrēšanu, 

atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa piemērošanu 

dabas resursu nodokļa maksātājiem par videi kaitīgām 

precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, kā arī 

transportlīdzekļiem.  

Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu nodokli par iepakojumu vai vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas 

nodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu reģenerācijas normu izpildi, kā arī 

izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 

1) ir izveidojis un piemēro izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanas sistēmu un noslēdzis ar Fonda administrāciju līgumu 

par šīs sistēmas piemērošanu; 

2) ir noslēdzis ar iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

apsaimniekotāju līgumu par piedalīšanos izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo 

galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmā (ja apsaimniekotājs ir reģistrēts 

Vides pārraudzības valsts birojā kā iepakojuma apsaimniekotājs un ir noslēdzis ar 

Fonda administrāciju līgumu par izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda 

trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu). 

Nodokli par videi kaitīgām precēm nodokļa maksātājs nemaksā, ja tas nodrošina vides 

aizsardzības normatīvajos aktos noteikto videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācijas 

normu izpildi, kā arī izpilda vienu no šādiem nosacījumiem: 

1) ir izveidojis un piemēro videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un 

noslēdzis ar Fonda administrāciju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu; 

2) ir noslēdzis ar videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju līgumu par 

piedalīšanos videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā (ja 
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apsaimniekotājs ir noslēdzis ar Fonda administrāciju līgumu par videi kaitīgu preču 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu). 

Nodokli par transportlīdzekļiem nemaksā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots 

pārstāvis, kurš saskaņā ar Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumu ir 

izveidojis un piemēro nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu un 

noslēdzis ar Fonda administrāciju līgumu par šīs sistēmas piemērošanu. 

Lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksājumiem, komersants 

iesniedz Fonda administrācijā iesniegumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Saņemot iesniegumus atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas piemērošanai, 

Fonda administrācija tos vērtē atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 17. jūnija 

noteikumos Nr.450 „ Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un 

atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem”, 2008. gada 30.jūnija noteikumos 

Nr.489 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām 

precēm” (no 2009. gada 21. novembra - 2009. gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 

„K ārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām 

precēm”) un 2008. gada 17. jūnija noteikumos Nr.446 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem” (no 2009. gada 21. novembra - 2009. gada 3. novembra noteikumos 

Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu 

un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”) (turpmāk – Noteikumi) 

minētajām prasībām. 

Atbilstības izvērtēšanas mērķis ir pārbaudīt, vai iesniegums atbrīvojuma no dabas 

resursu nodokļa samaksas saņemšanai (turpmāk – Iesniegums) atbilst Noteikumu 

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.  
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Izvērtējot iepriekšminēto padomju ieteikumus, Valsts vides dienesta pārbaužu 

rezultātus, Vides ministrs 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. 

Atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas piešķiršanas procedūru regulē 

Dabas resursu nodokļa likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi: 

• 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.446 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem”; 

(No 2009. gada 21. novembra - 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr.1293 

„K ārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un 

vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem”); 

• 2007. gada 16. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.65 „Noteikumi par 

visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un 

termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu 

paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā 

iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas 

piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā” 

• 2008. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 489 „Kārtība, kādā 

atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 

(No 2009. gada 21. novembra - 2009. gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 

„K ārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām 

precēm”); 
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• 2008. gada 17. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.450 „Noteikumi par dabas 

resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un 

par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par 

transportlīdzekļiem”. 

• 2009. gada 1.septembra Ministru kabineta noteikumi Nr.985 „Noteikumi par 

atkritumu savākšanas, šķirošanas un bioloģiski noārdāmo atkritumu 

kompostēšanas vietām”. 

 

2009. gadā Fonda administrācijā saņemti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti, kā 

arī sagatavoti izskatīšanai Videi kait īgu preču atkritumu apsaimniekošanas padomē: 

• 12 iesniegumi par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

• 36 iesniegumi par līgumpartneru maiņu videi kaitīgu preču apsaimniekošanas 

sistēmās; 

• 25 iesniegumi par līgumpartneru maiņu elektrisko un elektronisko iekārtu 

apsaimniekošanas sistēmās; 

• 9 iesniegumi par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

• 17 videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekotāju iesniegumi par 

apsaimniekošanas sistēmu atbilstību 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1294 

„K ārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām 

precēm” prasībām; 

 

Saņemti un atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti, kā arī sagatavoti izskatīšanai 

Iepakojuma apsaimniekošanas padomē: 

• 14 iesniegumi par jaunas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku 

un piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu. 

• 14 iesniegumi par līgumpartneru maiņu izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo 

galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 10 izlietotā iepakojuma apsaimniekotāju iesniegumi par apsaimniekošanas 

sistēmu atbilstību 2009. gada 3.novembra noteikumu Nr.1293 „Kārtība, kādā 
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atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem” prasībām; 

 

Saņemti, atbilstoši normatīvajiem aktiem izvērtēti un sagatavoti izskatīšanai Nolietotu 

transportl īdzekļu apsaimniekošanas padomē: 

• 3 iesniegumi par NTL apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

 

2009. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

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

iekārtām): 

• 10 lēmumi par jaunas videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

izveidi un piemērošanu; 

• 61 lēmumi par izmaiņām līgumpartneru sarakstā Videi kaitīgu preču atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmās; 

•  4 lēmumi atteikt slēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu no 

dabas resursu nodokļa samaksas; 

 

2009. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

lēmumu projektus par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem: 

• 9 lēmumi par jaunas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un 

piederumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 14 lēmumi par līgumpartneru maiņu izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo 

galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās; 

• 5 lēmumi par atteikumu slēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu 

no dabas resursu nodokļa samaksas par izlietotā iepakojumu un vienreiz 

lietojamiem galda traukiem un piederumiem; 

 

2009. gadā Fonda administrācija sagatavoja un iesniedza Vides ministram sekojošus 

lēmumu projektus par nolietotiem transportlīdzekļiem 
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• 3 lēmumi par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu. 

 

2009.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par videi kaitīgu preču 

apsaimniekošanu: 

• 8 līgumi par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un 

piemērošanu;  

• 6 līgumi par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmas izveidi 

un piemērošanu; 

• 25 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (elektrisko un 

elektronisko iekārtu apsaimniekošanas sistēmās); 

• 36 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (videi kaitīgu preču 

atkritumu apsaimniekošanas sistēmās); 

• 21 vienošanās par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbību 

atbilstoši 2009. gada 3.novembra noteikumiem Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no 

dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 

• 11 vienošanās par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu darbību atbilstoši 

2009. gada 3.novembra noteikumiem Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem 

un piederumiem”  

 

2009.gadā Fonda administrācija noslēdza sekojošus līgumus par izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu 

• 10 līgumi par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu; 

• 14 vienošanās par grozījumu izdarīšanu līguma pielikumā (izlietotā iepakojuma un 

vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmās); 

 

2009.gadā Fonda administrācija noslēdza 3 līgumus par nolietotu transportl īdzekļu 

apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu. 
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2009. gadā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kait īgām precēm 

bija spēkā 16 iesniedzējiem -13 apsaimniekotājiem (kas kopā atbrīvo no dabas resursu 

nodokļa nomaksas 638 nodokļa maksātājus) un 3 nodokļa maksātāju pašu izveidotajām 

apsaimniekošanas sistēmām. 

4. tabula 

Komersanti, kuriem 2009.gadā ir spēkā atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par videi 
kaitīgām precēm. 

 

No dabas resursu nodokļa samaksas par elektriskām un elektroniskām iekārt ām 2009. 

gadā tika atbrīvoti 16 uzņēmumi, no kuriem 8 bija apsaimniekotāji (kas kopā atbrīvo no 

dabas resursu nodokļa samaksas 1003 nodokļa maksātājus), bet 8 paša izveidotas 

apsaimniekošanas sistēmas.  

5.tabula 

Komersanti, kuriem 2009.gadā ir spēkā esošs atbrīvojums nodabas resursu nodokļa samaksas par 
elektriskām un elektroniskām iekārtām 

 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas 
apsaimniekošanas sistēmas 

U
zņ

ē
m

um
a 

no
sa

uk
um

s 

AS „Latvijas Zaļais punkts” 

U
zņ

ē
m

um
a 

no
sa

uk
um

s 

SIA „Kurzemes eļļas” 
SIA „Zaļā Josta” SIA „Jūrmalas riepu centrs” 
SIA „Zaļais centrs” SIA „Rīgas autoriepas” 
SIA „Tyre recycling”  
SIA „Zaļā iela” 
SIA „Riepu bloki” 
SIA „Green Rec” 
SIA „ECO field” 
SIA „Enviro” 
SIA „East-West Finsnces” 
SIA „RIMO WOOD” 
SIA „Latvijas Elektrotehnikas 
apsaimniekošana” 
A/S „Latvijas Zaļais elektrons” 

 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas apsaimniekošanas 
sistēmas 
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s SIA „Barklajs spēles” 
SIA „Zaļā Josta” SIA „Finnrīga” 
SIA „Zaļais centrs” SIA „Alfor”  
SIA „Latvijas Elektrotehnikas 
Apsaimniekošana” 

SIA „Tilts Integration” 

AS „Latvijas Zaļais elektrons” SIA „Admirāļu klubs” 

SIA „Ekogaisma” 
„Nordea Bank Finland Plc Latvijas 
fili āle” 

SIA „Enviro” SIA „Amugames” 
SIA „Green Rec” SIA „Favorīts FAVR” 
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No dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda 

traukiem un piederumiem 2009.gadā tika atbrīvoti 17 uzņēmumi, no kuriem 6 bija 

apsaimniekotāji (kas kopā atbrīvo 3822 dabas resursu nodokļa maksātājus), bet 11 pašu 

izveidotas apsaimniekošanas sistēmas.  

6. tabula 

Komersanti, kuriem 2009.gadā piešķirts atbrīvojums no dabas resursu nodokļa samaksas par 
iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem. 

 Apsaimniekotāji  Paša izveidotas apsaimniekošanas 
sistēmas 

U
zņ

ē
m

um
a 

no
sa

uk
um

s 

AS „Latvijas Zaļais punkts” 

U
zņ

ē
m

um
a 

no
sa

uk
um

s 

SIA „Alfor” 
SIA „Zaļā Josta” SIA „”Lia D  
SIA „Zaļais Centrs” LSEZ SIA „Scan-Plast Latvia” 
SIA „Resurss Nova” SIA „Staļi”  
SIA „Pak Demiks” SIA „Juglas audums” 
SIA „Enviro” SIA „Tehnika AZ” 
 AS „Prese nams” 
 SIA „Ulbroka” 
 SIA „Grif”  
 SIA „Admirāļu klubs” 
 SIA „Barklajs spēles” 

2009. gadā darbojās 28 komersantu nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas 
sistēmas. 

7. tabula 

Uzņēmumi, kas atbrīvoti no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem 2009.gadā 

Nr. p.k. Uzņēmuma nosaukums Nr. p.k. Uzņēmuma nosaukums 

1 SIA Domenikss 20 SIA Auto Italia 
2 SIA NORDE 21 SIA Moller Auto Baltic 
3 SIA Autofavorīts 22 SIA VEHO 
4 SIA Inchape Motors Latvia 23 SIA Baltic Motors Ltd 
5 SIA Mūsa Motors Rīga 24 SIA WESS 
6 SIA Auto Group Baltic 25 SIA BM Auto 
7 SIA Aura Auto 26 SIA Motorcentrs 
8 SIA Viking Motors 27 SIA „Nippon Auto” 
9 SIA Auto Īle un Herbst 28 SIA „Auto Forte Latvia” 
10 SIA Adam Auto 
11 SIA Bensons Auto 
12 SIA Gros Auto Grupa 
13 SIA Skandi Motors 
14 SIA Skandi Auto 
15 SIA Euro Auto 
16 AS Lauva Auto 
17 SIA Karlo Motors 
18 SIA Ad Rem Auto 
19 SIA Skandi Motors filiāle Liepāja 
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Kopējais komersantu, kuri saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas 

par videi kaitīgām precēm, tirgū novietotais videi kaitīgu preču apjoms 2009. gadā bija 

21143 034,21 kg un 488 684 gab. eļļas filtri, bet pārstrādātais apjoms 12409 397,9 kg 

(58,7% no tirgū novietotā apjoma) un 117 640 gab. (24,07% no tirgū novietotā apjoma) 

eļļas filtri.  

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

videi kaitīgo preču daudzums ir būtiski samazinājies, salīdzinot ar 2008. gadu. 
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16 att. Latvijas Republikā ievesto un tirgū novietoto videi kaitīgo preču dinamika 2008 – 2009. gadā. 

Taču, neskatoties uz ievesto un tirgū novietoto videi kaitīgu preču apjoma samazināšanos, videi 

kaitīgu preču atkritumu pārstrādes apjomi atsevišķās kategorijās ir pat palielinājušies. Attēlā 

Nr.17 redzama videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādes dinamika 2008. – 2009. gadā. 

 

17. att videi kaitīgu preču atkritumu pārstrādes dinamika 2008. – 2009. gadā 
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Kopējais komersantu, kuri saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas 

par elektriskām un elektroniskām iekārtām, tirgū novietotais elektrisko un elektronisko 

iekārtu apjoms 2009. gadā bija 15982402,15 kg, bet pārstrādātais apjoms 5077210,5 kg 

(31,76 % no tirgū novietotā apjoma). 

Elektrisko un elektronisko iekārtu tirgū novietoto apjomu dinamika 2008. – 2009. gadā 

redzama attēlā Nr.18. 

 

18 att. Elektrisko un elektronisko iekārtu tirgū novietoto apjomu dinamika 2008. – 2009. gadā  

*   
       2008 (kg) 2009(kg) 

1 
liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra 
dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

7164814,07 5186018,511 

2 liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji; 4447853,02 2808574,06 
3 maza izmēra mājsaimniecības iekārtas; 1839217,522 1071564,185 

4 
informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas 
(izņemot monitorus un mobilos telefonus); 

2826063,468 1303483,893 

5 monitori; 623032,11 315147,21 
6 mobilie telefoni; 127144,32 57900,97 
7 plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus); 973882,578 443718,428 
8 televizori 2984926,37 1828434,015 

9 
elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra 
stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir 
pastāvīgi piestiprināmi) 

2264087,14 931254,327 

10 gāzizlādes spuldzes 1210266 822591,96 
11 apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes); 1285229,058 590783,524 
12 monitoringa un kontroles instrumenti 179727,63 94255,273 
13 rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi 669440,336 274426,242 

14 
medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās 
medicīniskās ierīces); 

242667,25 180113,855 

15 tirdzniecības automāti 221219,6 74135,7 
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika redzama attēlā 

Nr.19. 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EEI pārstr ādes apjomi

2008

2009

 
19 att. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādes apjomu dinamika 2008- 2009 gadā 

 

 

*         2008 (kg) 2009(kg) 

1 
liela izmēra mājsaimniecības iekārtas (izņemot liela izmēra 
dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapjus) 

1 896 501 1308 071 

2 liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji; 842 595 775 990 
3 maza izmēra mājsaimniecības iekārtas; 358 313 277 265 

4 
informācijas tehnoloģijas un elektronisko sakaru iekārtas 
(izņemot monitorus un mobilos telefonus); 

491 700 353 410 

5 monitori; 103 466 90 392 
6 mobilie telefoni; 26 657 14 490 
7 plašam patēriņam paredzētās iekārtas (izņemot televizorus); 180 534 139 279 
8 televizori 596 694 452 313 

9 
elektriskie un elektroniskie instrumenti (izņemot liela izmēra 
stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir 
pastāvīgi piestiprināmi) 

420 715 240 184 

10 gāzizlādes spuldzes 705 743 519 101 
11 apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes); 259 981 147282 
12 monitoringa un kontroles instrumenti 57 360 59 435 
13 rotaļlietas, sporta un atpūtas piederumi 285 129 622 093,5 

14 
medicīniskās ierīces (izņemot implantētās un inficētās 
medicīniskās ierīces); 

48 113 45 142 

15 tirdzniecības automāti 41 180 32 763 
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Kopējais komersantu, kuri saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa maksāšanas 

par iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem, tirgū 

novietotais iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoms 2009. 

gadā bija 15982402,15 kg, bet pārstrādātais apjoms - 5077210,5 kg (53,56% no tirgū 

novietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apjoma). 

Tirgū novietotā iepakojuma un reģenerātā izlietotā iepakojuma apjoma dinamika 2008.-

2009. gadā attēlota attēlos Nr.20 un Nr.21 
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20. att. Tirgū novietotā iepakojuma apjoma dinamika 2008.-2009. gadā 
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21. att. Reģenerētā izlietotā iepakojuma apjoms 
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Kopējais 2009. gadā savāktais nolietotu transportlīdzekļu (NTL) skaits bija 6543 gab., bet 

pārstrādāto transportlīdzekļu skaits - 6456 gab. (98,76% no savāktā apjoma). Nolietoto 

transportlīdzekļu pārstrādes procesā iegūto materiālu daudzums kopā sastāda 6154,3 t.  

Iegūto materiālu apjoms NTL pārstrādes procesā 2009. gadā ir palielinājies, salīdzinot ar 

2008. gadu 
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Viegla frakcija- plastmasa, riepas, stikls; 

Citi - Motoreļļa, akumulatori, dzesēšanas šķidrums, citi materiāli. 

22. att. Iegūto materiālu apjoms NTL pārstrādes procesā dinamika 2008 - 2009. gadā 
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2.5. Uzlabojumi pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā  

        

Fonda administrācija savā darbībā nepārtraukti cenšas 

pilnveidoties un novērst iespējamos riskus, kas saistīti ar 

iestādei uzdoto uzdevumu izpildes kvalitātes nodrošināšanu. 

Šo risku izvērtēšana tiek regulāri veikta iestādes vadības un 

struktūrvienību vadītāju līmenī, tādejādi nodrošinot, ka 

iespējamās problēmas iestādes darba organizācijā tiek identificētas to sākumposmā un 

savlaicīgi tiek plānoti pasākumi šo problēmu risināšanai. 

Izvērtējot pārskata gadā veiktos uzlabojumus Fonda administrācijas pakalpojumu 

kvalitātes uzlabošanā jānorāda, ka galvenā prioritāte 2009.gadā bija iestādes pakalpojumu 

kvalitātes saglabāšana samazinoties finansējumam un tam sekojošam personāla resursu 

samazinājumam. Lai nodrošinātu minēto procesu tika veiktas būtiskas strukturālas 

izmaiņas struktūrvienības, kas bija atbildīgas par projektu plūsmas administrēšanu. Šīs 

izmaiņas būtiski skāra gan Fonda administrācijas darbiniekus, gan arī projektu 

iesniedzējus un īstenotājus, jo mainījās projektu kontaktpersonas. Pārmaiņu process 

prasīja nodrošināt efektīvu komunikāciju, gan iestādes iekšienē, gan arī ārējā 

komunikācijā ar iestādes klientiem.  

2009.gadā Fonda administrācija turpināja uzsākto procesu dokumentu aprites papīra 

formātā samazināšanu par prioritāti nosakot principu, ka jebkurš dokuments, kas var tikt 

iesūtīts elektroniskā formātā netiek pieprasīts iesniegt papīra formātā. Visbūtiskāk šī 

principa ievērošana atviegloja līgumu par projektu finansēšanas un izpildes kārtību 

noslēgšanas procesu, jo tika samazināts līguma pielikumu (projekta tāmju, darba 

uzdevumu, finansēšanas kalendāro plānu) saskaņošanas laiks. 
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2.6. Pārskata gadā īstenotās jaunās politikas iniciatīvas  
 

Par būtiskāko 2009.gadā Fonda administrācijas īstenoto politikas 

iniciatīvu uzskatāma normatīvo aktu, kas regulē atbrīvojuma no 

dabas resursu nodokļa piemērošanas kārtību par videi kaitīgām 

precēm un izlietoto iepakojumu, priekšlikumu sagatavošanu un 

nodošanu Vides ministrijai grozījumu veikšanai.  

Sagatavoto grozījumu galvenais mērķis bija uzlabot procedūru 

efektivitāti, mazinot administratīvos šķēršļus komercdarbībai. Šim nolūkam Fonda 

administrācija izstrādāja iesniegumu un atskaišu veidlapas, kuras aizpildot, tiek ievērotas 

visas prasības, kas minētas attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, vienlaicīgi ļaujot 

nodrošināt pārskatāmību un kontroli. 

Fonda administrācijas izstrādātie priekšlikumi tika ņemti vērā un ir iestrādāti 2009. gada 

3. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1293 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas 

resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un 

piederumiem” un Ministru kabineta noteikumos Nr.1294 „Kārtība, kādā atbrīvo no daba 

resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” kā attiecīgo Ministru kabineta 

noteikumu pielikumi. 
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2.7. Pasākumi iestādes vadības un darbības uzlabošanai efektīvas 

darbības nodrošināšanai 

 

Kā būtiskākais uzlabojums iestādes darbības uzlabošanā 

2009.gadā ir veiktās izmaiņas Fonda administrācijas 

struktūrā un īstenotie pasākumu fiskālās disciplīnas 

pasākumu nodrošināšanai. Strukturālo pārmaiņu 

rezultātā tika veikta funkciju pārdale apvienojot 

Projektu sagatavošanas un Projektu administrēšanas daļas Projektu daļā, kā arī Projektu 

daļai pārņemot atsevišķas funkcijas no Finanšu un grāmatvedības uzskaites daļas un 

Lietvedības un personāla vadības sektora. Izmaiņu mērķis bija saglabāt iestādes darbības 

efektivitāti samazināta finansējuma apstākļos un nodrošināt administratīvo funkciju 

samazināšanu. Izmaiņas, kas saistītas ar administratīvo funkciju samazināšanu bija 

nepieciešamas sakarā ar to, ka 2010.gadā Vides ministrija plānoja pārņemt Fonda 

administrācijas grāmatvedības uzskaites un personāla vadības funkciju, tādejādi 

optimizējot administratīvo funkciju izmaksas Vides ministrijas sistēmā kopumā.  

Ministru kabineta 2009.gada 17. marta sēdē Nr.19 tika pieņemts lēmums 16.§ „Par 

fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”, kas būtiski ietekmēja 

Fonda finansēto projektu administrēšanas procesu. Lai nodrošinātu iepriekšminētā 

Ministra kabineta lēmuma izpildi Fonda administrācijai ar Fonda padomes lēmumu 

uzdots 2009.gadā noslēgtajos līgumos par projekta finansēšanas un izpildes kārtību 

noteikt nosacījumu, ka avansa maksājumu, kas tiek veikti pirms dokumentālu pierādījumu 

par projekta aktivitāšu un darba uzdevumu izpildi iesniegšanas Fonda administrācijā, 

apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no kopējā Fonda piešķirtā finansējuma apjoma. Šo 

izmaiņu rezultātā Fonda administrācijai kopīgi ar projektu īstenotājiem bija nepieciešams 

izvērtēt katra projekta specifiku un veikt projekta finanšu plūsmas izvērtēšanu. Vērtējot 

šo pasākumu rezultātu secināms, ka fiskālās disciplīnas pasākumu īstenošana uzlaboja 

Fonda finansēto projektu administrēšanas efektivitāti. 
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3.Budžeta informācija 

3.1. Finansējums un tā izlietojums 
 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā „Par 

valsts budžetu 2009. gadam” noteiktā dotācija no valsts 

pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem. 

Fonda administrācijas budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds” 2009. 

gada pārskats sastādīts, iekļaujot trīspadsmit budžeta apakšprogrammas: 

� Fonda darbības nodrošinājums (kods 21.01.00)     

� Vides aizsardzības projekti (kods 21.02.00) 

� Zivju aizsardzības pasākumi (kods 21.05.00) 

� Konkursu „Sakoptākais Latvijas pagasts”, „Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, „Sējējs”, 

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

Latvijā” nodrošinājums” (kods 21.06.00) 

� Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu 

sagatavošana, koordinācija un ieviešana kods (21.09.00) 

� Upju baseinu apsaimniekošana (kods 21.10.00) 

� Vides izglītības fonda programma (kods 21.11.00) 

� Nozares vides projekti (kods 21.13.00) 

� Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija (kods 

21.16.00) 

� Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē (kods 

21.17.00) 

� LIFE programmas projekti (kods 21.18.00) 

� Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs (kods 21.19.00) 

� Iemaksas starptautiskajās organizācijas (kods 21.20.00) 
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3.2. Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu valsts budžeta 

programmā „Vides aizsardzības fonds” 

 

8. tabula  

Valsts budžeta finansējums un līdzekļu izlietojums (latos) 

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

Pārskata gadā 
apstiprināts 

likum ā 
faktiskā izpilde 

1 2 3 4 5 
1. Finanšu resursi 

izdevumu segšanai 
(kopā): 

9 099 712 4 675 410 4 675 410 

1.1. dotācijas 9 099 712 4 675 410 4 675 410 
2. Izdevumi (kopā): 8 763 012 4 675 410 4 571 646 
2.1. uzturēšanas izdevumi 

(kopā): 
7 745 137 4 338 406 4 240 471 

2.1.1. subsīdijas un dotācijas, 
tai skaitā iemaksas 

starptautiskajās 
organizācijās 

2 780 964 1 991 922 1 989 889 

2.1.2. pārējie uzturēšanas 
izdevumi  

4 964 173 301 933 301 933 

2.2. izdevumi 
kapitālieguldījumiem 
(kopā): 

1 017 875 337 004 331 175 
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4. Personāls 
 

Fonda administrācijā uz 2009. gada 1. janvāri bija 21 

amata vieta, savukārt uz 31. decembri 7 amata vietas. 

Vidēji 2009.gadā Fonda administrācijā strādāja 17 

darbinieki, tai skaitā 2 ierēdņi. 

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais darbības sasniegto rezultātu nozīmīgākais 

resurss ir tās darbinieki, tāpēc lielu vērību pievērš personāla kvalifikācijas 

paaugstināšanas iespējām. Fonda administrācijas personāla izglītošana un kvalifikācijas 

paaugstināšana tika nodrošināta ar atbalstu darbinieku mācībām augstākajās mācību 

iestādēs, kā arī veicinot darbinieku pieredzes un pašmācības izaugsmi. Darbiniekiem tiek 

nodrošināta arī dalība kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un kursos, taču, ņemot 

vērā ierobežotos budžeta līdzekļus 2009.gadā būtiski samazinājies Fonda administrācijas 

darbinieku apmeklēto kursu un semināru skaits. 2009.gadā Fonda administrācijas 

darbinieki apmeklējuši tikai 4 kursus un seminārus (2008.gadā - 44) savas profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanai. 

No Fonda administrācijas darbiniekiem uz 2009.gadu 75% darbinieki ir ieguvuši 

augstāko izglītību. 2009. gadā 4 Fonda administrācijas darbinieki ieguvuši bakalaura 

grādu, savukārt 3 darbinieki pabeiguši maģistra studijas. 3 Fonda administrācijas 

darbinieki iegūst augstāko izglītību augstākajās mācību iestādēs. 

2

3

6

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.līmeņa
profesion ālā

augst ākā
izgl ītība

Līdz 1991.gadam
iegūta augst ākā

izgl ītība

Bakalaura gr āds Maģistra gr āds Vid ējā izgl ītība

 
23.att. Darbinieku sadalījums pēc iegūtās izglītības 2009.gadā 

 

2009.gadā Fonda administrācijā strādājošo mainība ir paaugstinājusies. Saistībā ar 

ekonomisko krīzi valstī un nepieciešamību samazināt darbinieku skaitu valsts pārvaldē 
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kopumā, 2009.gadā Fonda administrācija ar 13 darbiniekiem ir pārtraukusi darba tiesiskās 

attiecības. 4 Fonda administrācijas darbinieki pārcelti citos amatos iestādē. 

No kopējā Fonda administrācijas darbinieku skaita 65% (13 darbinieki) 2009.gadā bija 

sievietes un 35% (7 darbinieki) vīrieši  

Vidējais darbinieku vecums Fonda administrācijā 2009.gadā ir 30 gadi. Taču lielāko daļu 

Fonda administrācijas darbinieku kolektīva 2009.gadā sastāda gados jauni cilvēki, kas ir 

vecumā no 20-29 gadiem (55 %).  

 

24..att. Darbinieku sadalījums pēc vecuma 2009.gadā 

 

55%30%

15%

20-29 11 darbin.

30-39 6 darbin.

40-49 3 darbin.
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5. Komunikācija ar sabiedrību 

5.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai      

          
2009.gads bija pārmaiņu gads Fonda administrācijas 

aktivitātēs, kas saistītas ar sabiedrības informēšanu pa 

Fonda darbības aktualitātēm. Iepriekšējos gados Fonda 

administrācija īstenoja pasākumus (galvenokārt 

seminārus), lai informētu par izsludinātajiem projektu konkursiem. 2009.gadā sakarā ar 

būtisku Fonda finansējuma samazinājumu un netika rīkoti semināri potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem. Informācija par izsludinātajiem projektu konkursiem un par to 

rezultātiem tika ievietota Fonda administrācijas un Vides ministrijas mājas lapās, kā arī 

izsūtītas preses relīzes. Atsevišķi Fonda finansētie plašsaziņas līdzekļi (žurnāli „Vides 

vēstis” un „Medības.Makšķērēšana.Daba”) regulāri informēja savus lasītājus par Fonda 

darbības aktualitātēm. 
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5.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 
 
Fonda administrācijas sadarbība ar nevalstisko sektoru 

galvenokārt notikusi projektu īstenošanas gaitā realizējot 

līgumsaistības par projektu finansēšanas un izpildes gaitu. 

2009. gadā kopā atbalstītas 33 nevalstiskās organizācijas, 

nodrošinot finansējumu 39 projektu īstenošanai 435 645 Ls apmērā no valsts budžeta 

apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”. 

 

67 500;
15%46 494;

11%

13 9681; 
32%

94 170; 
18%

87 800; 
20%

Plašsazi ņas l īdzek ļu darb ība un
izdevējdarb ība

Vides izgl ītība un audzin āšana

Multisektori ālie projekti

Dabas un biolo ģisk ās
daudzeveid ības aizsardz ība

Vides monitorings

 

 

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

Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu 

sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas vides 

aizsardzības fonda konsultatīvās padomes darbība, kurā aktīvi darbojas 20 profesionālo, 

nozaru un interešu biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. Detalizētāka informācija 

par Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes darbību sniegta nodaļā 

Nr.5.3 „Konsultatīvās padomes darbības rezultāti”. 
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5.3. Konsultatīvās padomes darbības rezultāti 
 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir 

konsultatīva institūcija, kurā darbojas vairāku organizāciju 

pārstāvji ar mērķi veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un 

līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fondā. 

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. 2009. gada 28. jūnijā beidzās 2007.gadā ievēlētās Konsultatīvās 

padomes pilnvaras 2009.gada 30.jūnijā norisinājās Latvijas vides aizsardzības 

konsultatīvās padomes vēlēšanas. Saskaņā ar nolikumu, no deleģētajiem 32 organizāciju 

pieteikumiem tika ievēlēti 20 dažādu organizāciju pārstāvji un viņu vietnieki. 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvo padomi 2009. gadā veidoja šādu 

organizāciju pārstāvji:  

• biedrība „Baltijas Vides Forums” 

• biedrība „Bērnu Vides skola”  

• biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija” 

• nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” 

• biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība” 

• biedrība „Latvijas Entomoloģijas biedrība” 

• biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība” 

• nodibinājums „Pasaules Dabas fonds” 

• biedrība „Vides aizsardzības klubs” 

• biedrība „Vides vārds” 

• Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūts 

• biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

• biedrība „Latvijas Ekotūrisma savienība” 

• biedrība „Latvijas Dendroekologu biedrība” 

• biedrība „Latvijas Petroglifu centrs”  

• biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija” 

• biedrība „Zaļais iepirkums” 
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• biedrība „Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” 

• biedrība „Vides aizsardzības asociācija” 

• nodibinājums „Cemex Iespēju fonds Brocēniem un Saldus rajonam” 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes priekšsēdētājs ir Ivars 

Kabucis (Latvijas Dabas fonds) un priekšsēdētāja vietniece – Ingrīda Brēmere (Baltijas 

Vides forums).  

Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumu atbilstību projektu konkursa 

nolikumam, tostarp atbilstību valsts vides politikas mērķiem un to sasniegšanai 

izvirzītajām rīcībām, kā arī atbilstību sabiedrības interesēm. Konsultatīvās padomes 

sagatavotajam projektu vērtējumam Fonda padomes lēmuma pieņemšanā ir 

rekomendējošs raksturs.  

2009. gadā Latvijas vides aizsardzības konsultatīvajai padomei ir notikušas 7 

sēdes, kurās kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 167 dažādiem jautājumiem. Sēdēs 

tiks vērtēti projekti šādās vadlīnijās: 

• Vides izglītība un audzināšana; 

• Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība; 

• Vides monitorings; 

• Ūdeņu aizsardzība; 

• Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarbība vides izglītības un 

audzināšanas jomā; 

• Multisektoriālie projekti. 
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6. Plāni 2010. gadam 

6.1. 2010.gada prioritātes 
 

2009.gads atšķirībā no iepriekšējiem 3 gadiem, kuri bija 

izaugsmes gadi (palielinājās Fonda finansējuma apjoms kā 

rezultātā pieauga gan iesniegto, gan arī finansēto projektu 

skaits) bija pārmaiņu gads, jo valsts budžeta samazināšanas 

procesi būtiski ietekmēja Fonda administrācijas darbu. 

Valsts budžeta līdzekļu samazināšanas rezultātā bija nepieciešams meklēt risinājumus, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu Fonda administrācijas funkciju veikšanu samazinoties 

pieejamajiem finanšu resursiem. 

Ņemot vērā, ka arī 2010.gadā samazināsies no valsts budžeta piešķirtā finansējuma 

apjoms Fondam 2010.gadā būs jāizvērtē un jāpieņem lēmumi par Fonda administrācijas 

darbības optimizēšanu, īstenojot gan administratīvo izmaksu samazināšanu, gan izmaiņas 

darba organizācijā. 

2009.gada nogalē tika veiktas izmaiņas tiesību aktos, kas nosaka atbrīvojumu no dabas 

resursu nodokļa maksāšanas administrēšanas procesu, un līdz ar to 2010.gadā Fonda 

administrācijai kā šo procesu administrējošai iestādei sadarbojoties ar saviem klientiem 

(komersantiem, kuri vēlas saņemt vai ir saņēmuši atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa 

maksāšanas) būs jānodrošina šo likumdošanas izmaiņu ieviešana. 
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6.2. Informācija par kred ītsaistībām valsts budžeta programmā „Vides 

aizsardzības fonds” 

 
 

Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” kredītsaistības uz bilances 

datumu (31.12.2008.) veidoja fonda administrācijas īstermiņa kredītsaistības. 

9. 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 

82 59 054 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 811 2 195 

3. Norēķini par darba samaksu un 

ieturējumiem no darba algas (izņemot 

nodokļus) 

0 0 

4. Norēķini par nodokļiem 0 1 439 

 Kopā 893 62 688 
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6.3. Plānotie pētījumi 
Līdz 2009.gadam katru gadu dažādu projektu ietvaros 

(galvenokārt vadlīnijā „Multisektoriālie projekti”) no 

Fonda līdzekļiem tiek finansēti dažādi pētījumi vides 

aizsardzības jomā. 2009.gadā sakarā ar Fonda 

finansējuma samazinājumu jaunu pētījumu uzsākšanai 

finansējums netika piešķirts. Kā vienīgs šāda veida projekts tika finansēts iepriekšējos 

periodā (2008.gadā) uzsāktais pētījums atjaunojamo energoresursu jomā (Latvijas 

atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis 

un rīcības plāns). Ņemot vērā pieejamo finansējuma apjomu 2010.gadā Fonda 

finansējums pētījumu veikšanai netiks piešķirts. 
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Pielikums Nr.1 
2009.gadā finansētie projekti no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides 
aizsardzības projekti” 
 
Projektu vadlīnija – Plašsaziņas līdzekļu darbība un izdevējdarb ība vides izglītības 
un audzināšanas jomā 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/1013/2008 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) 
populārzinātniskā žurnāla "Putni dabā" izdošana 

Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrība 

21 743 

1-08/974/2008 Bērnu tuvināšana dabai - 2009-2011 Zaļais circenis 28 000 

1-08/982/2008 Žurnāls MMD (Medības.Makšķerēšana.Daba) Dumpis 11 200 

1-08/1019/2008 Žurnāls «Vides Vēstis» Vides Vārds 68 677 

1-08/1005/2008 
Vides neformālās izglītības žurnāls „Mana 
Planēta” 

Latvijas Olimpiešu 
klubs 

3 750 

1-08/849/2008 Radio raidījums krievu valodā „Noasa šķirsts” Latvijas Radio 12 080 

1-08/991/2008 
TV raidījumu cikls „VIDES FAKTI” un raidījuma 
interneta mājas lapas uzturēšana 

Vides projekti 127 200 

1-08/986/2008 Vides raidījums „Dabas taka” 
Filmu studija 
"Ezis" 

49 801 

1-08/998/2008 Radio raidījums „Zaļais vilnis” Latvijas Radio 13 800 

1-08/994/2008 DABAS GRĀMATA Latvijas Televīzija 37 200 

1-08/975/2008 
Analītisks raidījumu cikls par dabu un videi 
draudzīgas saimniekošanas iespējām  - „Zaļais 
īpašums” 

Labvakar 38 931 

KOPĀ 412 382 

 
Projektu vadlīnija – Vides monitorings 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums 
Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/40/2008 Natura 2000 vietu monitoringa sadaļa "Putni" 
Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrība 

35 794 

1-08/29/2008 
Bezmugurkaulnieku monitorings Natura 2000 
vietās laika posmā 2008-2012 

Latvijas Dabas 
fonds 

7 162 

1-08/30/2008 
Augu un biotopu monitorings Natura 2000 
teritorijās Latvijā 

Latvijas Dabas 
fonds 

43 841 

1-08/31/2008 Zīdītāju monitorings 
Latvijas Dabas 
fonds 

3 959 

1-08/42/2008 Natura 2000 vietu monitorings (zivis) 
Latvjas zivju 
resursu aģentūra 

4 756 

1-08/1136/2008 Putnu fona un speciālais monitorings 2009.gadā 
Latvijas 
Ornitoloģijas 
biedrība 

48 925 
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1-08/1141/2008 Zivju monitorings 

SIA 
"Zivsaimniecības 
informācijas 
birojs" 

16 052 

1-08/1150/2008 Migrējošo putnu un sikspārņu monitorings 
Latvijas 
Universitātes 
Bioloģijas institūts 

6 388 

1-08/1142/2008 Latvijas jūras krasti 2009 SIA "Inside" 7 000 

1-08/843/2008 
Virszemes ūdeņu monitorings piekrastes, pārejas 
un teritoriālajos ūdeņos - 2009 

Latvijas 
Hidroekoloģijas 
institūts 

64 322 

1-08/132/2009 
Esošās vides monitoringa sistēmas darbības 
nodrošināšana, LR likumdošanā noteikto un 
starptautisko saistību izpilde 

Valsts SIA 
"Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs" 

50 887 

KOPĀ 289 086 

 
Projektu vadlīnija – Multisektori ālie projekti  
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums 
Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/711/2008 
Rīcības plāna trokšņa samazināšanai izstrāde 
Rīgas aglomerācijai 

SIA „Estonian, 
Latvian & 
Lithuanian 
Environment” 

18 479 

1-08/10/2009 
Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas 
un energoefektivitātes paaugstināšanas modelis un 
rīcības plāns 

RTU Enerģētikas 
un elektrotehnikas 
fakultātes Vides 
aizsardzības un 
siltuma sistēmu 
institūts 

29 868 

1-08/1126/2008 
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (EEIR) 
reģistra administratīvās struktūras uzturēšana 

Latvijas 
Elektrotehnikas un 
elektronikas 
rūpniecības 
asociācija 

39 985 

1-08/1088/2008 "Zaļā sertifikāta" pretendentu pārbaude Lauku ceļotājs 6 509 

1-08/129/2009 
Ikgadējās Latvijas - Baltkrievijas sadarbības 
padomes sanāksmes organizēšana un turpmākās 
sadarbības attīstības nodrošināšana 

Valsts SIA "Vides 
projekti" 

2 500 

1-08/133/2009 Automašīnu noma 

Valsts SIA 
"Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs" 

16 114 

1-08/131/2009 
Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas 
(BAPUS) uzturēšana 2009.gadā 

Valsts SIA 
"Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs" 

7 996 

KOPĀ 121 451 
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Projektu vadlīnija – Ūdeņu aizsardzība 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/712/2008 

Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas 
sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. 
oktobra Direktīvas 2000/60/EK ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā prasībām 

Latvijas 
Universitāte 

42 184 

1-08/1058/2008 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Valdgales pagastā, Cīruļu Vidējciemā 

Valdgales pagasta 
padome 

20 000 

1-08/1075/2008 
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas 
sistēmas rekonstrukcija apdzīvotajā vietā "Priedes" 

Sabiles novada 
dome 

20 000 

1-08/123/2009 Ūdensvada izbūve Ķekavā, Gaismas ielā 
Ķekavas pagasta 
padome 

11 399 

1-08/1140/2008 
Pārsūknēšanas stacijas un spiedvada būvniecība 
Tukuma rajona Pūres pagasta ciematā "Dzintars" 

Pūres pagasta 
padome 

2 000 

1-08/1152/2008 
Transportcisternu pieviesto notekūdeņu 
pieņemšanas tvertnes izbūve attīrīšanas iekārtās 
vajadzībām 

Naukšēnu pagasta 
padome 

2 750 

1-08/1157/2008 
Naujienes pagasta Kraujas, Vecstropu, Lociku, 
Naujenes ciemu kanalizācijas ūdeņu kontrolaku 
rekonstrukcija 

Naujenes pagasta 
padome 

20 000 

1-08/1160/2008 
Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Amatas 
novada Amatas ciemā 

Amatas novada 
dome 

20 000 

1-08/17/2009 
Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi Ilūkstē 

Ilūkstes novada 
dome 

20 000 

1-08/1054/2008 
Feimaņu pagasta Feimaņu ciema notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana 

Feimaņu pagasta 
padome 

20 000 

KOPĀ 178 333 

 
Projektu vadlīnija – Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/56/2009 
Inčukalna gudrona dīķa apsaimniekošana 
2009.gadā 

A/s "BAO" 10 000 

KOPĀ 10 000 

 
Projektu vadlīnija - Vides izglītība un audzināšana 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/885/2008 

Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation 
for Environmental Education) 2009. gada 
Gadskārtējās Asamblejas norises nodrošināšana 
Latvijā 

Vides izglītības 
fonds 

20 000 

1-08/31/2009 Nepiesārņo mežu 
A/S "Latvijas 
valsts meži" 

8 000 

1-08/9/2009 Zemes dienas Lielā talka (18 – 25. aprīlis) 
Latvijas Olimpiešu 
klubs 

10 000 

1-08/79/2009 Jaunie vides pētnieki Randenē Bērnu vides skola 3 000 
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1-08/87/2009 
Latvijas mazpulku projekta "Visu daru es ar 
prieku!" nometne "Pa mamuta pēdām" 

Latvijas Mazpulki 3 000 

1-08/53/2009 
Dienas nometnes ‘’Saskaņā ar dabu’’ 
noorganizēšana 

Riebiņu novada 
biedrība "Atspulgs 
L" 

1 500 

1-08/108/2009 Dabas draugi Meža salās 
Biedrība "Limbažu 
lauvas" 

2 500 

1-08/99/2009 Nometne "No Rūjas līdz Jūrai" 
Ķoņu kalna dzīves 
skola 

2 500 

1-08/50/2009 Bērnu vasaras nometne "Bērnu māja" 
IU "Antras Gaisas 
Kangari" 

1 600 

1-08/81/2009 
Vides apziņas veidošana bērniem Gaiziņkalna 
dabas parka jaunajās dabas takās. 

Vestienas 
aizsargājamo 
ainavu apvidus 
attīstības padome 

2 500 

1-08/76/2009 Vides izziņa - piecas maņas Biedrība "S-putns" 3 000 

1-08/49/2009 Vide mums apkārt šodien un rīt 
Biedrība 
"Iepazīsim sevi" 

2 500 

1-08/90/2009 Šķiro - uz dzīvosi zaļi! 
Latvijas Jauno 
Zemnieku klubs 

2 500 

1-08/120/2009 
Vasaras nometne vardarbībā cietušiem bērniem 
"Dabas draugi" 

Vidzemes 
reģionālais atbalsta 
centrs Dardedze 

2 500 

1-08/83/2009 Pulkā eimu, pulkā teku 
Latvijas Bērnu 
fonds 

5 000 

1-08/120/2009 
Valkas rajona mazpulku vasaras skola "Zaļā 
pļava" 

Latvijas Mazpulki 1 500 

1-08/69/2009 
LATGALES JŪRAS PĒRLES – ATKLĀJ UN 
SAGLABĀ! 

Sporta klubs 
"Dinamo LAT", 
biedrība 

2 500 

1-08/127/2009 
Videi draudzīgas komercdarbības veicināšana 
Latvijā, attīstot un popularizējot nomināciju Videi 
Draudzīgs tirgotājs. 

Latvijas Tirgotāju 
kamera 

3 000 

1-08/18/2009 Iesaisties un zini! 
Jelgavas pilsētas 
dome  

20 000 

KOPĀ 97 100 

 
Projektu vadlīnija – Avārijas seku likvidācija u.c. ārk ārtas darbību veikšana 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums 
Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/14/2009 
Naftas produktu piesārņojuma ierobežošana un 
likvidācija Bauskas rajonā, Ceraukstes pagastā 
"Ārcē" 

SIA "Venteko" 7 000 

1-08/130/2009 
Bezsaimnieka bīstamo atkritumu Rīgā, Ūnijas ielā 
8b un 8k-10 savākšana un utilizācija 

Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs 

4 900 

1-08/134/2009 
Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas seku 
likvidācija 

Valsts SIA 
"Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs" 

5 679 

1-08/138/2009 
Avārijas situācijas likvidācija - bīstamo atkritumu 
radītā piesārņojuma likvidēšana 

Valsts SIA 
"Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 
meteoroloģijas 
centrs" 

10 904 
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KOPĀ 28 483 

 
Projektu vadlīnija – Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana 
 

Reģ. Nr. Projekta nosaukums Projekta 
īstenotājs 

LVAF 
finansē-

jums 

1-08/11/2009 Dabas koncertzāle 2009 

Apvienoto Nāciju 
Organizācijas 
Attīstības 
Programmas birojs 
Latvijā 

15 829 

1-08/2/2009 Engures ezera dabas parka apsaimniekošana 
Engures ezera 
dabas parka fonds 

40 000 

1-08/1081/2008 
Rīgas jūras līča un Kurzemes piekrastē Rīgas līcī 
ietekošo upju kontrole pavasara un rudens zvejas 
lieguma periodos  

Engures ezera 
dabas parka fonds 

3 800 

1-08/34/2009 
Burtnieku ezera un Salacas upes bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana, uzraudzība un 
atjaunošana, kā arī sabiedrības izglītošana 

SIA "Burtnielu 
ezera pārvalde" 

5 000 

1-08/36/2009 
Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais ūdens 
2009" 

Latvijas 
Makšķernieku 
asociācija 

15 000 

1-08/37/2009 
Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrole 
daļā Gaujas baseina lašupēs un foreļupēs 

Gaujas nacionālā 
parka fonds 

4 000 

1-08/26/2009 Zivju resursu aizsardzība DP „Pape” 
Pasaules dabas 
fonds 

2 000 

1-08/27/2009 
Zivju resursu aizsardzības un kontroles pasākumu 
pilnveidošana Lubāna ezerā un tam piegulošajās 
ūdenstilpnēs 

Lubāna mitrāja 
kompleksa fonds 

4 000 

1-08/40/2009 
Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas 
kontroles un zivju uzskaites uzlabošana Natura 
2000 vietā - Liepājas ezers 

Liepājas ezeri 4 000 

1-08/43/2009 

Materiāli tehniskā aprīkojuma nodrošināšana zivju 
resursu  aizsardzībai Saukas dabas parkā un tam 
pieguļošo teritoriju ūdenstilpnēs un dabas un vides 
procesu  izpratnes veicināšana sabiedrībā. 

Saukas dabas parka 
biedrība 

1 500 

1-08/33/2009 
Alūksnes novada ezera zivju resursu saglabāšana 
un aizsardzība 

Alūksnes novada 
makšķernieku 
klubs 

500 

1-08/32/2009 
Kāla ezera ūdens ekosistēmas ilgtspējas attīstīšana 
veicinot daudzveidīgu zivju resursu saglabāšanu 
un kontroli 

Kāla ezera padome 1 500 

1-08/41/2009 
Zivju migrācijas ceļa atjaunošana uz Slokas ezera 
sateces baseinu un nelegālās zvejas apkarošanu 
Ķemeru nacionālajā parkā 

Ķemeru nacionālā 
parka fonds 

1 500 

1-08/19/2009 
Zivju resursu saglabāšana un aizsardzības 
nodrošināšana 

Jēkabpils sporta 
centrs 

2 000 

1-08/25/2009 Akcija "Sargāsim dabu 2009" Mēs - zivīm 8 000 

1-08/1139/2008 Vestienas dabas vide nākošajām paaudzēm 
Vestienas pagasta 
padome  

20 000 

1-08/1153/2008 
Lietusūdeņu akumulācijas dīķa izbūve pie Lapsu 
un Vaives ielas krustojuma 

Cēsu pilsētas dome 11 927 

KOPĀ 140 556 
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Pielikums Nr.2 
2009.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozare vides projekti” finans ētie 

projekti (k ārt ējiem izdevumi) 

Nr.
p.k. Projekta īstenotājs Projekta nosaukums 

Piešķirtais 
finansējums 

1. Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aģentūra 

Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites 
sistēmas (BAPUS) uzturēšana 2009.gadā 24 059 

2. 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aģentūra 

Maksājumu veikšana Baldones 
pašvaldībai par radioaktīvo atkritumu 
uzglabāšanu tās teritorijā 

10 000 

3. 
Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aģentūra 

Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu 
izgāztuves ,,Kosmoss" zemes kadastrālā 
(robežu) uzmērīšana 

881 

4. Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aģentūra 

Bīstamo atkritumu izraisīto avārijas 
situāciju seku likvidācija 5 778 

5. 

Dabas aizsardzības 
pārvalde  

Transportlīdzekļu (automobiļu) noma 
Dabas aizsardzības pārvaldes centrālā 
aparāta un reģionālo struktūrvienību 
darbības nodrošināšanai 

15 400 

6. Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Dienesta transportlīdzekļu noma 
18 492 

7. 

Dabas aizsardzības 
pārvalde (Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija)  

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 
administrācijas tehniskā nodrošinājuma 
stiprināšana. 

12 000 
 

8. 

Dabas aizsardzības 
pārvalde (Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāta 
administrācija) 

Ziemeļvidzemes biosfēra rezervāta 
sabiedriskā monitoringa programma. 

3 376 

9. 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Zemes īpašnieku informēšanas 
nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās 

7 346 

10. Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Automašīnu noma 
17 926 

11. 
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Esošās vides monitoringa sistēmas 
darbības nodrošināšana, LR likumdošanā 
noteikto un starptautisko saistību izpilde 

98 846 

12. 
Nacionālais botāniskais 
dārzs, valsts aģentūra 

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

4 109 

13. 

Rāznas nacionālā parka 
administrācija 

Eiropas Komisijas LIFE Nature fonda 
projektam Nr.LIFE 04 NAT/LV/000199 
„Sugu un biotopu aizsardzība dabas parkā 
„Rāzna”” RNP administrācijas kā 
partnera nepieciešamā līdzfinansējuma 
nodrošinājums 

2 434 

14. Teiču dabas rezervāta 
administrācija Dienesta transportlīdzekļu noma 11 548 

15. 
Vides pārraudzības valsts 
birojs 

Vides pārraudzības valsts biroja kā 
apelācijas institūcijas kapacitātes 
palielināšana 

19 200 

16. Vides ministrija Kioto protokola un Eiropas Savienības 
klimata politikas saistību izpilde Latvijā 43 016 

17. 
Vides ministrija Līdzdalība Eiropas Savienības vides 

politikas un normatīvo aktu izstrādes 
procesā 

92 345 
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Nr.
p.k. Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Piešķirtais 

finansējums 

18. 
Vides ministrija Latvijai saistošo starptautisko tiesību aktu 

izpildes nodrošināšana dabas aizsardzības 
jomā 

42 404 

19. 
Vides ministrija Finanšu vadības un budžeta 

grāmatvedības integrētās sistēmas izstrāde 
un ieviešana 

9 000 

20. 

Vides ministrija Resursu vadības sistēmas ,,Horizon" 
integrētās programmatūras 
organizatoriskās struktūras risinājumu 
izstrāde un ieviešana finanšu vadības 
funkciju un uzskaites procesu 
optimizācijai un centralizācijai LR Vides 
ministrijā 

33 713 

21. Valsts vides dienests Automobiļu noma Valsts vides dienesta 
vajadzībām 86 600 

22. Valsts vides dienests Valsts vides dienesta darbinieku veselības 
apdrošināšana 82 510 

23. Valsts vides dienests VVD autoparka vadības sistēmas 
ieviešanas pilotprojekts 3 500 

24. 
Valsts vides dienests Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju 

seku likvidācijas mācības BALEX 
DELTA 2009 

5 029 

25. Valsts vides dienests Kontroles lidojumi virs Latvijas ūdeņiem 13 200 

26. 
Valsts vides dienests Ekspertu atalgojums videi nodarītā 

kaitējuma noteikšanai ārkārtējās vides 
avāriju situācijās 

4 000 

27. 

Valsts vides dienests VVD dalības nodrošināšana ES vides 
institūciju asociācijā (IMPEL) un ar VVD 
pamatdarbību saistīto starptautisko vides 
institūciju darbībā 2009.gadā 

13 880 

28. 
Valsts vides dienests Zemes īpašnieku informēšanas 

nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās 

4 889 

29. 

Valsts vides dienests Valsts vides dienesta dalība Leonardo Da 
Vinci programmas projektā “Mācību 
programmas “Jūras un iekšējo ūdeņu 
naftas piesārņojuma gadījumos cietušo 
dzīvnieku aprūpe” izstrāde integrēšanai 
profesionālo vidusskolu mācību 
programmās 

3 500 

30. 

Valsts vides dienests Zvejas pārraudzības centra darbības 
nodrošināšana un ES un Starptautisko 
organizāciju prasību zvejas kontroles 
jomā nodrošināšana 

11 308 

  Kopā: 700 289 
 
 



  76

2009.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozare vides projekti” finans ētie 

projekti (kapit ālie izdevumi) 

Nr.
p.k. 

Projekta īstenotājs Projekta nosaukums Piešķirtais 
finansējums 

1. 

Bīstamo atkritumu 
pārvaldības valsts aģentūra 

Līgumsaistību noslēgšana ar Dānijas 
firmu NIRAS Chemcontrol AS par 
līgumdarba “Tehnoloģijas un iekārtu 
piegāde, montāža un to sākotnējā 
ekspluatācija pesticīdu un tiem līdzīgu 
bīstamo atkritumu termiskai likvidācijai”  

                       
26 876     

2. 
Dabas aizsardzības 
pārvalde 

Zooloģisko un botānisko kolekciju 
glabātuves Brīvības ielā 35, Ļaudonā 
būvdarbu pabeigšana un telpu aprīkojums 

                       
35 376     

3. 
Dabas aizsardzības 
pārvalde (Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāts) 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta vides 
informācijas centra rekonstrukcija 94 601     

4. 
VA Latvijas Dabas muzejs Latvijas Dabas muzeja telpu 

labiekārtošana (2008. – 2010.) (projekta 
turpinājums) 

      56 300     

5. 
Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas aģentūra 

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 
vienību reģistra darbības nodrošināšana 
un uzlabojumi SEG inventarizācijā 

13 827     

6. 
Teiču dabas rezervāta 
administrācija 

Zooloģisko un botānisko kolekciju 
glabātuves Brīvības ielā 35, Ļaudonā 
būvdarbu pabeigšana un telpu aprīkojums 

                         
1 624     

7. 

Vides ministrija Serveru, datortehnikas un resursu vadības 
sistēmas ,,Horizon" integrētās 
programmatūras ar lietotāju licenču 
komplektāciju iegāde projekta ,,Resursu 
vadības sistēmas ,,Horizon" integrētās 
programmatūras organizatoriskās 
struktūras risinājumu 

                       
50 500     

8. Valsts vides dienests VVD centralizētās grāmatvedības 
izveidošana 

                       
28 000     

9. Valsts vides dienests Jelgavas reģionālās vides pārvaldes ēkas 
jumta seguma nomaiņa 990 

10. Valsts vides dienests VVD Rēzeknes RVP darba telpu remonts   510     
  Izdevumi kapitālieguldījumiem kopā: 308 604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


