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1. Pamatinformācija 

1.1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas juridiskais statuss un funkcijas 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pakļautībā esoša 

tiešās pārvaldes iestāde, kuras galvenās funkcijas un uzdevumi ir noteikti Latvijas vides 

aizsardzības fonda likumā. 

Fonda administrācijas galvenās funkcijas ir: 

- Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) līdzekļu administrēšana; 

- Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā finansējuma administrēšana; 

- Eiropas Komisijas finansēta projekta Capacity Building for LIFE Programme 

implementation in Latvia / Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā  

(turpmāk – LIFE Kapacitātes projekts) īstenošana 

- Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Darbības programmā "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles 

sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides 

pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un 

sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" (turpmāk – KF Sabiedrības iesaistes 

un monitoringa projekts) īstenošana 

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”. 

LIFE nacionālā kontaktpunkta funkcijas tiek pildītas pamatojoties uz 2018.gada 18.aprīļa 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 167 “Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE 

programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.−2020.gadā”. 

Ar Ministru kabineta 2018.gada 17.oktobra rīkojumu Nr. 530 “Par Latvijas vides 

aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai” 

Fonda administrācija ar 2019.gada 1.maiju tiek likvidēta kā tiešās pārvaldes iestāde un tiek 

pievienota Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk – VRAA).  

Attiecīgi ņemot vērā iepriekšminēto 2018.gada Fonda administrācijas publiskais pārskats 

tiek gatavots, gan par 2018.gadu, gan arī periodu līdz iestādes likvidācijai (2019.gada 

30.aprīlis) 

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

Fonda administrācijas darbības virsmērķis ir nodrošināt Fonda un LIFE programmas 

nacionālā finansējuma līdzekļu labu pārvaldību un efektīvu to izmantošanu, kā arī LIFE 

programmas finansējuma īstenošanas apjoma palielināšana Latvijā.   

Galvenie Fonda administrācijas darbības virzieni 2018.gadā (un līdz 30.04.2019.): 

1) Fonda padomes lēmumu par projektu konkursu izsludināšanu izpildes nodrošināšana 

(projektu konkursu nolikumu sagatavošana, konkursu izsludināšana, konkursu 

organizēšana – projektu pieņemšana, izvērtēšana, sagatavošana izskatīšanai lēmuma 

pieņemšanai Fonda padomē); 

2) Līgumu par Fonda finansēto projektu finansēšanas un izpildes kārtību administrēšana 

(sagatavošana, noslēgšana, to izpildes gaitas uzraudzība); 

3) LIFE programmas nacionālā finansējuma administrēšana (t.sk. konkursa organizēšana, 

līgumu par nacionālā finansējuma piešķiršanu administrēšana); 

4) LIFE Kapacitātes projekta īstenošana (projektā noteikto aktivitāšu un sasniedzamo 

rezultātu izpildes nodrošināšana). 

5) KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta īstenošana (projektā noteikto 

aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu izpildes nodrošināšana) 

https://likumi.lv/doc.php?id=124956
https://likumi.lv/doc.php?id=132343
https://likumi.lv/doc.php?id=132343
https://likumi.lv/ta/id/298482-par-latvijas-instituciju-dalibu-eiropas-komisijas-life-programma-un-valsts-budzeta-lidzfinansejumu-2018-2020-gada
https://likumi.lv/ta/id/298482-par-latvijas-instituciju-dalibu-eiropas-komisijas-life-programma-un-valsts-budzeta-lidzfinansejumu-2018-2020-gada
https://likumi.lv/ta/id/298482-par-latvijas-instituciju-dalibu-eiropas-komisijas-life-programma-un-valsts-budzeta-lidzfinansejumu-2018-2020-gada
https://likumi.lv/ta/id/302371-par-latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-administracijas-pievienosanu-valsts-regionalas-attistibas-agenturai
https://likumi.lv/ta/id/302371-par-latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-administracijas-pievienosanu-valsts-regionalas-attistibas-agenturai
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Fonda administrācija 2018.gadā (un līdz 30.04.2019.) īstenoja (administrēja) 5 valsts 

budžeta apakšprogrammas.  

1. tabula  

Latvijas vides aizsardzības fonda administrētās apakšprogrammas 

Budžeta apakšprogrammas 

Kods Nosaukums Mērķis 

21.00.00 Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums 
nodrošināt Fonda administrācijas kā iestādes funkciju 

izpildi 

21.02.00  Vides aizsardzības projekti nodrošināt vides aizsardzības projektu īstenošanu 

21.13.00 Nozares vides projekti 
nodrošināt VARAM padotības institūciju vides 

aizsardzības projektu īstenošanu 

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 

70.06.00 LIFE programmas projekti 
nodrošināt Latvijas līdzdalību Eiropas Kopienas vides 

finanšu instrumenta LIFE programmā 

61.00.00 Kohēzijas fonda (KF) projektu un pasākumu īstenošana 

61.08.00 
Kohēzijas fonda (KF) projekti 

(2014-2020) 

nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas 

tehniskā nodrošinājuma iegādes un infrastruktūras 

attīstību, kartogrāfiskā materiāla izstrādi un iegādi 

nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības 

centru pilnveidošanai, sabiedrības informēšanas un 

izglītošanas aktivitātes 

1.3. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes un pasākumi 

2018.gada (un līdz 30.04.2019.) Fonda administrācijas būtiskākās prioritātes: 

1) Fonda projektu konkursa plāna 2018-2019. gadam izpilde; 

2) LIFE Kapacitātes projekta izpildes galveno indikatoru sasniegšana un projekta rezultātu 

prezentēšana finansētāja (Eiropas komisijas) pārstāvjiem to uzraudzības vizītēs Latvijā;  

3) KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta faktiskā pilnvērtīga uzsākšana, kopā ar 

projekta partneriem nodrošināt projekta iepirkumu un maksājumu pieprasījumu plānu 

izpildi; 

4) Sagatavoties iestādes likvidācijai (pievienošana VRAA), nepārtraucot veicamo funkciju 

un sniedzamo pakalpojumu izpildi, nodrošinot darbu izpildes nepārtrauktību un kvalitātes 

saglabāšanu esošajā līmenī. 

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti 

2.1. Valsts budžeta programmas 21.00.00 „Vides aizsardzības fonds un iemaksas 

starptautiskajās organizācijas” izlietojums 

2. tabula 

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k.  

2017.gada 

(faktiskā 

izpilde) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā): 
5 667 295 6 037 058 5 902 037 1 686 412 1 686 412 

1.1. dotācijas 5 667 295 6 037 058 5 902 037 1 686 412 1 686 412 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 0 0 

1.4. transferti 0 0 0 0 0 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 0 0 
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2. Izdevumi (kopā): 5 667 295 6 037 058 5 902 037 1 686 412 1 686 412 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 5 422 364 5 845 789 5 710 770 1 686 412 1 686 412 

2.1.1. kārtējie izdevumi 698 524 757 640 729 322 113 103 113 103 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti  
2 681 923 2 345 681 2 345 679 480 973 480 973 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība  

1 390 673 1 675 069 1 568 371 912 869 912 869 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 
651 245 1 067 399 1 067 399 179 467 179 467 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
244 931 191 269 191 266 0 0 

Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļus veido likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam” 

noteiktā dotācija no valsts pamatbudžeta vispārējiem ieņēmumiem. 

3. tabula 
Budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijas” līdzekļu 

izlietojums 2018 

Fonda izdevumi (EUR) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

Plāns 
Faktiskā 

izpilde 
Plāns 

Faktiskā 

izpilde 

6 037 058 5 902 037 1 686 412 1 686 412 

Apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības 

nodrošinājums” 
214 729 207 682 73 956 73 956 

Apakšprogramma 21.02.00 „Vides aizsardzības 

projekti” 
3 413 080 3 413 078 660 440 660 440 

     t.sk. dotācijas komersantiem, biedrībām un 

nodibinājumiem projektu īstenošanai 
2 345 681 2 345 679 480 973 480 973 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām noteiktam projektu 

īstenošanai 

702 206 702 206 78 531 78 531 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta 

daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām 

un budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam 

mērķim projektu īstenošanai 

365 193 365 193 100 936 100 936 

Apakšprogramma 21.13.00 „Nozares vides 

projekti” 
744 180 722 906 39 147 39 147 

    t.sk. kārtējo izdevumu projekti 544 851 523 579 39 147 39 147 

    t.sk. starptautiskā sadarbība 10 000 10 000 0 0 

    t.sk. kapitālo izdevumu projekti 189 329 189 327 0 0 

Apakšprogramma 21.20.00 „Iemaksas 

starptautiskajās organizācijas” * 
1 665 069 1 558 371 912 869 912 869 

* Apakšprogrammas īstenotājs (administrētājs) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija. 

2.2. Valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” 

izlietojums 

4. tabula 

Budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” finansējums un tā izlietojums 2018 

npk  

2017.gada 

(faktiskā 

izpilde) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā): 
1 502 280 1 183 280 978 121 786 018 786 018 

1.1. dotācijas 1 053 853 827 838 695 931 746 969 746 969 
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1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 0 0 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 438 796 266 955 226 989 0 0 

1.4. transferti 9 631 88 487 55 201 39 049 39 049 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 1 641 943 1 806 055 1 413 296 414 639 414 639 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 1 599 194 1 542 534 1 158 231 414 639 414 639 

2.1.1. kārtējie izdevumi 872 429 684 360 451 691 169 067 169 067 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti  
581 052 662 879 530 525 221 442 221 442 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība  

0 0 0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 
145 713 195 295 176 015 24 130 24 130 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
42 749 263 521 255 066 0 0 

Apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” līdzekļus veido no atsevišķā 

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

programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu 

un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 

atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un pamatprincipiem un 

(vai) noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, līgumiem un nacionālajiem 

normatīvajiem aktiem. 

5. tabula 

Budžeta apakšprogrammas „LIFE programmas projekti” līdzekļu izlietojums 2018 

LIFE programmas izdevumi (EUR) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

Plāns Faktiskā 

izpilde 

Plāns Faktiskā 

izpilde 

1 806 055 1 413 296 414 639 414 639 

Apakšprogramma 70.06.00 „LIFE programmas 

projekti” 
1 806 055 1 413 296 414 639 414 639 

     t.sk. kārtējo izdevumu projekti 684 360 451 691 169 067 169 067 

     t.sk. subsīdijas un dotācijas biedrībām un 

nodibinājumiem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

662 879 530 524 221 442 221 442 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti pašvaldībām Eiropas Savienības politiku 

instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansētājiem projektiem (pasākumiem) 

124 280 105 000 0 0 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansētājiem projektiem 

(pasākumiem) 

71 015 71 015 24 130 24 130 

     t.sk. kapitālo izdevumu projekti 263 521 255 066 0 0 

2.3. valsts budžeta apakšprogrammas 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-

2020)” ietvaros īstenotā KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta izlietojums 

Apakšprogrammas 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)” līdzekļus veido 

no atsevišķā 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais 

finansējums” budžeta programmas 80.00.00 „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības 

politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un 
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pasākumu īstenošanai” atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un 

pamatprincipiem un (vai) noslēgtajiem ārvalstu finanšu memorandiem, līgumiem un 

nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 
6. tabula 

Valsts budžeta apakšprogrammas 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)” ietvaros īstenota 

KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k.  

2017.gada 

(faktiskā 

izpilde) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

apstiprināts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Finanšu resursi izdevumu 

segšanai (kopā): 
0 1 541 821 1 419 813 172 455 178 455 

1.1. dotācijas 0 1 541 821 1 419 813 172 455 172 455 

1.2. maksas pakalpojumi un citi 

pašu ieņēmumi 
0 0 0 0 6 000 

1.3. ārvalstu finanšu palīdzība 0 0 0 0 0 

1.4. transferti 0 0 0 0 0 

1.5. ziedojumi un dāvinājumi 0 0 0 0 0 

2. Izdevumi (kopā): 0 1 541 821 1 419 813 172 455 172 455 

2.1. uzturēšanas izdevumi (kopā): 0 521 967 405 391 146 275 146 275 

2.1.1. kārtējie izdevumi 0 87 616 85 541 9 987 9 987 

2.1.2. procentu izdevumi 0 0 0 0 0 

2.1.3. subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti  
0 49 332 40 869 0 0 

2.1.4. kārtējie maksājumi Eiropas 

Kopienas budžetā un 

starptautiskā sadarbība  

0 0 0 0 0 

2.1.5. uzturēšanas izdevumu 

transferti 
0 385 019 278 981 136 288 136 288 

2.2. izdevumi 

kapitālieguldījumiem 
0 1 019 854 1 014 422 26 180 26 180 

7. tabula 

Valsts budžeta apakšprogrammas “Kohēzijas fonda (KF) projekti (2014-2020)” ietvaros īstenotā  KF 

Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekts projekta līdzekļu izlietojums 

Kohēzijas fonda projekta izdevumi (EUR) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

Plāns Faktiskā 

izpilde 

Plāns Faktiskā 

izpilde 

1 541 821 1 419 813 172 455 178 455 

Apakšprogrammas 61.08.00 “Kohēzijas fonda (KF) 

projekti (2014-2020)” projekts “5.4.2.2/17/I/002 Valsts 

vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas 

attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, 

pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un 

izglītības centru infrastruktūru” 

1 541 821 1 419 813 172 455 172 455 

     t.sk. kārtējo izdevumu projektiem (pasākumiem) 87 616 85 541 9 987 9 987 

     t.sk. subsīdijas un dotācijas komersantiem, 

biedrībām un nodibinājumiem izdevumu projektiem 

(pasākumiem)  

49 332 40 869 0 0 

     t.sk. valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu 

izdevumu projektiem (pasākumiem) 

170 502 146 871 0 0 

     t.sk. valsts budžeta transferti valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām publiskām personām un 

budžeta nefinansētām iestādēm noteiktam mērķim 

izdevumu projektiem (pasākumiem) 

214 517 132 110 136 288 136 288 

     t.sk. kapitālo izdevumu projektiem (pasākumiem) 1 019 854 1 014 422 26 180 26 180 
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2.4. Valsts budžeta apakšprogramma 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums” 

Budžeta apakšprogrammas mērķis ir nodrošināt Fonda administrācijas darbību tai noteikto 

uzdevumu un funkciju izpildei: 

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

izmantošanu; 

2) pildīt Eiropas Komisijas LIFE programmas nacionālā kontaktpunkta funkcijas 

(2018.gada 18.aprīļa Ministru kabineta rīkojums Nr. 167 “Par Latvijas institūciju dalību 

Eiropas Komisijas LIFE programmā un valsts budžeta līdzfinansējumu 

2018.−2020.gadā); 

3) LIFE Kapacitātes projekta līdzfinansējuma nodrošināšana; 

4) KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta īstenošana. 

8. tabula 

Budžeta apakšprogrammas „Fonda darbības nodrošinājums” finansējums un tā līdzekļu izlietojums 2018 

Izdevumu veids 

(EKK kods)* 
Īss paskaidrojums 

2017.gadā 

(faktiskā 

izpilde) 

2018. gadā līdz 30.04.2019. 

apstipri

nāts 

likumā 

faktiskā 

izpilde 

apstiprinā

ts likumā 

faktiskā 

izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 

Finanšu resursi izdevumu segšanai (kopā): 213 585 207 681 207 681 73 956 73 956 

dotācijas 213 585 207 681 207 681 73 956 73 956 

Izdevumi (kopā): 213 585 207 681 207 681 73 956 73 956 

uzturēšanas izdevumi (kopā): 213 342 205 742 205 742 73 956 73 956 

kārtējie izdevumi 213 342 205 742 205 742 73 956 73 956 

Atalgojums 

(EKK1100) 

Mēneša amatalga 

amatpersonām 

(darbiniekiem) saskaņā ar 

normatīvajos aktos 

noteikto darba samaksas 

sistēmu, piemaksas, 

prēmijas. 

122 250 122 591 122 591 40 629 40 629 

Sociālās 

apdrošināšanas 

obligātās 

iemaksas 
(EKK1200) 

Darba devēja valsts 

sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas, sociāla 

rakstura pabalsti un 

kompensācijas (t.sk. 

slimības nauda) 

35 732 37 378 37 378 17 252 17 252 

Komandējumi 

(EKK2100) 

Iekšzemes un ārvalstu 

darba komandējumi, 

dienesta braucieni 

546 261 261 0 0 

Sakaru 

pakalpojumi 

(EKK2210) 

Pasta, telefona, interneta un 

citi sakaru pakalpojumi 
5 520 5 057 5 057 1 672 1 672 

Komunālie 

pakalpojumi 

(EKK2220) 

Izdevumi par atkritumu 

utilizāciju ( t.sk. 

ierobežotās pieejamības 

dokumentu iznīcināšana) 

446 446 446 149 149 

Administratīvie 

izdevumi 

(EKK2230) 

Iestādes administratīvie 

izdevumi un ar iestādes 

darbības nodrošināšanu 

saistītie izdevumi 

1 596 958 958 771 771 

Remontdarbi 

un uzturēšana 

(EKK2240) 

Remontdarbi un iestāžu 

uzturēšanas 

pakalpojumi (izņemot 

kapitālo remontu) 

3 170 3 858 3 858 1 844 1 844 
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Informācijas 

tehnoloģijas 
(EKK2250) 

Informācijas tehnoloģiju 

pakalpojumi (IT 

uzturēšana, pilnveidošana 

un papildināšana) 

3 420 3 554 3 554 922 922 

Īre un noma 
(EKK2260) 

Telpu un transportlīdzekļu 

noma 
25 629 24 553 24 553 7 540 7 540 

Pārējie 

pakalpojumi 
(EKK2270) 

Izdevumi juridiskās 

palīdzības sniedzējiem par 

valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības 

pakalpojumiem. Un citi 

iestādes pakalpojumi. 

10 916 5 380 5 380 1 884 1 884 

Biroja preces 

un inventārs 
(EKK2310) 

Izdevumi par kancelejas 

precēm iestādes darbības 

nodrošināšanai un arī 

nebūtisku inventāra 

priekšmetu iegāde, kura 

kalpošanas laiks ir mazāks 

par vienu gadu 

1 449 1 126 1 126 1 279 1 279 

Enerģētiskie 

materiāli 

(EKK2320) 

Degviela nomātajam 

autotransportam 
1 236 524 524 14 14 

Iestāžu 

uzturēšanas 

materiāli 
(EKK2350) 

Materiāli un preces, kas 

nepieciešami, lai uzturētu 

un remontētu telpas, kā arī 

iestāžu saimniecības 

vajadzībām 

1432 56 56 0 0 

Kapitālie 

izdevumi 
(EKK 5230) 

Datortehnikas, sakaru un 

citas biroja tehnikas 

iegāde, kā arī saimniecības 

pamatlīdzekļu iegāde 

243 1 939 1 939 0 0 

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

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

2.5. 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 dotācijām biedrībām, nodibinājumiem, 

pašvaldībām, komersantiem.  

2018.gadā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides 

aizsardzības projekti” tika iesniegti 281 projektu iesniegums. 

 

1.att. Apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti” iesniegto projektu iesniegumu skaits 2007 - 2018 
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Kopā finansējums no apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” piešķirts 127  

projektu īstenošanai (t.sk. 114 projektu konkursu projektiem, 13 nacionālas nozīmes 

prioritāro vides aizsardzības projektu īstenošanai). 

Finansējuma saņemšanai sektorālo vides aizsardzības projektu īstenošanai (t.sk. jaunās 

politikas iniciatīvas “Nauda atgriežas dabā” realizēšanai) tika izsludināti projektu konkursi 

15 aktivitātēs. Kopā projektu konkursos tika iesniegti 273 projekti: finansējums piešķirts – 

114 (42 %), Fonda padomē noraidīti – 135, administratīvi noraidīti – 24. 

9. tabula  

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursu kopsavilkums 2018 

Aktivitāte 
Iesniegti 

projekti 

Finansēti 

projekti 
% Summa EUR 

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānošanas 

dokumentu izstrāde  
34 14 41 100 053 

Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās 

aktivitātes 
71 26 37 704 946 

Specializētu vides aizsardzības un vides 

izglītības periodisko izdevumu veidošana 
3 3 100 55 001 

Periodisko izdevumu pielikumu (“ielikumu”) 

vai atsevišķu tematisko sadaļu (publikāciju) 

veidošana 

9 5 56 70 638 

Specializētu vides izglītības radio raidījumu 

veidošana 
5 3 60 23 500 

Sabiedrības informēšana un izglītošana , 

sagatavojot un iekļaujot esošā radio raidījumā 

vides sadaļu 

0 0 - 0 

Specializēta vides izglītības televīzijas 

raidījuma veidošana un pārraidīšana 
10 3 30 118 774 

Sabiedrības informēšana un izglītošana esošā 

televīzijas raidījumā vides sadaļu 
2 2 100 30 000 

Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi 25 7 28 69 111 

Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības 

izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu 
18 8 44 90 000 

Datu ieguve, apstrāde un analīze vides 

politikas ieviešanai 
(30)* 25 7 28 194 045 

Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti 

vides politikas veidošanai un ieviešanai 
(25)* 22 11 50 126 000 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) 

dabas aizsardzības plānu ieviešana 
27 14 52 600 734 

Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana 8 4 50 149 063 

Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides 

stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma 

riska novēršanai 

(39)* 11 7 64 260 000 

KOPĀ 270 114  2 591 865 

* II posmu projektu konkurss, sākotnēji iesniegtas projektu idejas (koncepcijas), kuras 

attiecīgi saņemot pozitīvu vērtējumu var tikt iesniegtas II kārtā jau kā pilns projekta 

iesniegums 

Aktivitāte “Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānošanas dokumentu izstrāde” 

Finansējums piešķirts 14 projektiem, kuru ietvaros izstrādāti plānošanas dokumenti 

(apsaimniekošanas plāni un/vai ekspluatācijas noteikumi) 18 ezeriem un tematiskais 
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plānojums publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai Jelgavas pilsētas administratīvajās 

robežās. 

Aktivitāte “Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes” 

Finansējums piešķirts 26 projektiem, kuru ietvaros publiskās ūdenstilpnēs un tām 

pieguļošajās teritorijās realizētas praktiskas apsaimniekošanas aktivitātes (t.sk. gultnes 

tīrīšana, ūdensaugu pļaušana, peldvietu un makšķerēšanas vietu labiekārtošana, atpūtas 

vietu infrastruktūras (celiņi, soliņi, stāvlaukumi, ugunskura vietas utml.) izveide un/vai 

uzlabošana. 

Aktivitāte “Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko izdevumu 

veidošana” 

Finansējums piešķirts 3 specializētu vides izglītības periodisko izdevumu veidošanai: 

Žurnāls "Vides vēstis" - 3 izdevumi katrs 2800 eks; Žurnāls “Ieva dzīvo zaļi” – 3 izdevumi, 

katrs10 tūkst. eks.; Žurnāls “Putni dabā” – 3 izdevumi, katrs 2500 eks. 

Aktivitāte “Periodisko izdevumu pielikumu (“ielikumu”) vai atsevišķu tematisko sadaļu 

(publikāciju) veidošana” 

Finansēto 5 projektu ietvaros 19 periodiskajos izdevumos (Diena, Rīgas Apriņķa avīze, 

Dzirkstele, Ziemeļlatvija, Alūksnes Ziņas, Bauskas Dzīve, Staburags, Zemgales Ziņas, 

Kursas Laiks, Kurzemnieks, Kurzemes vārds, Talsu vēstis, Druva, Liesma, Saldus Zeme, 

Auseklis, Zemgale, Stars, Ilustrētā zinātne) kopā 91 publikācija, kopējā indikatīvā sasniegtā 

vidējā auditorija ~ 378 tūkst. 

Aktivitāte “Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana” 

Finansējums piešķirts 3 specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošanai un 

pārraidīšanai kopā 5 radio programmās: Radio SWH “Savā dabā” 17 raidījumi (katrs 30 

min.); Kurzemes radio “Zemes elpa” 37 raidījumi (katrs 30 min.); “Divu krastu radio”, 

radio “EF-EI”, “Radio Marija” raidījums “Vide un cilvēks” 13 raidījumi (katrs 20 min.). 

Kopējā vidējā sasniegtā auditorija ~ 168 tūkst.   

Aktivitāte “Specializēta vides izglītības televīzijas raidījuma veidošana un pārraidīšana” 

Finansējums piešķirts 3 specializētu vides izglītības TV raidījumu veidošanai: “Vides fakti” 

LTV 1, kopā 29 raidījumi, katrs 26 min.; “Es varu būt zaļš” Re:TV / Vidzemes TV, kopā 

10 raidījumi, katrs 23 min.; “Dabas Tops” TV24, kopā 11 raidījumi, katrs 25 min. Kopējā 

vidējā sasniegtā auditorija ~ 130 tūkst. 

Aktivitāte “Sabiedrības informēšana un izglītošana esošā televīzijas raidījumā vides 

sadaļu” 

Finansējums piešķirts informatīvi izglītojošu sižetu (vides sadaļu) veidošanai 2 TV 

raidījumos: LTV1 raidījums “4 studija”, kopā 12 sižeti; TV24 raidījums “Preses klubs” 

kopā 12 sižeti. Kopējā vidējā sasniegtā auditorija ~ 100 tūkst 

Aktivitāte “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” 

Finansējums piešķirts 7 projektiem, kuru ietvaros īstenoti dažādi izglītojoši/informatīvie  

pasākumi par vides aizsardzības, klimatā pārmaiņu un dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas tēmām. Vidējais jauniešu, kuri tika izglītoti un praktiski iesaistīti aktivitātēs, 

skaits vienā projektā ~ 400, attiecīgi aktivitātē kopumā tiešā veidā par vides aizsardzības 

tematiku tika uzrunāti aptuveni 2,8 tūkst. jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Izglītojošās aktivitātes pamatā realizēja vides NVO (Vides izglītības fonds, Skudriņa, 

Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Sadarbības platforma, Daibes ilgtspējas centrs), kā arī 

Vidzemes augstskola. 

Aktivitāte “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu 

dzīvesveidu” 
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Finansējums piešķirts 8 sabiedrības izglītošanas un informēšanas akciju īstenošanai. 

Kopējais visu projektu ietvaros organizēto izglītojošo akciju tiešais dalībnieku skaits (tiešā 

auditorija) ~ 3,7 tūkst., netiešā sasniegtā indikatīvā auditorija ~ 44 tūkst.  

Ar Fonda atbalstu norisinājās ikgadējie Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotie putnu 

iepazīšanas pasākumu cikls “Atklāj putnu migrācijas burvību 2018”. Biedrība “Zaļā 

brīvība” sava projekta / akcijas “Kas ir mūsu skapjos?” ietvaros aktualizēja apģērbu 

iegādes, lietošanas un utilizācijas paradumus Latvijā un to saistību ar ietekmi uz vidi. 

Latvijas Zaļā kustība organizēja sakopšanas un labiekārtošanas pasākumus piekrastes kāpu 

teritorijās, savukārt biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs” turpināja iepriekšējos gados 

uzsāktos tradicionālos sabiedrības izglītošanas pasākumus dabas parkā “Abavas senleja”. 

Biedrība “Zivju gani” organizēja akciju “Piedzīvo dabā” ar aktuālo tematisko ievirzi “Cik 

ienes – tik iznes” veicinot sabiedrībā apziņu, ka dabas objektu apmeklējumu laikā radītie 

atkritumi ir jāsavāc pašiem to radītājiem. Latvijas Dabas fonds Latgales reģionā organizēja 

tematisko pasākumu ciklu par videi draudzīgu dzidrūdens ezeru apsaimniekošanu, savukārt 

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrība projekta realizēja 10 izbraukuma izglītojošas 

nodarbības 4 pilsētas (Rīga, Valmiera, Madona, Jēkabpils) par klimata pārmaiņām un ūdens 

piesārņojuma problēmu risinājumiem. 

Aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai” 

7 finansēto projektu ietvaros uzsākta datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas 

ieviešanai tādās jomās kā fona koncentrācijas un kvalitātes robežvērtību noteikšana LV 

pazemes ūdensobjektos; SEG monitoringa metodikas izstrāde purviem; koncepcijas 

izstrāde sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanai; distrofo ezeru (purva ezeru) vides 

kvalitātes novērtējuma metodes izstrāde; īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to dzīvotņu 

inventarizācija un izvērtējums; īpaši aizsargājamo abinieku sugu un purva bruņurupuča 

populāciju izzušanas riska novērtējums; sikspārņu sugu datu apkopošana. 

Aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un 

ieviešanai” 

Finansējums piešķirts 11 vides aizsardzības NVO, kuras sadarbībā ar vides aizsardzības 

institūcijām īstenoja aktivitātes šādās jomās: 

- Iestāžu veiktspējas stiprināšana un kompetences celšana (5); t.sk.:  

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts atbildība mazo upju aizsardzībai;  

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā izstrāde;  

Priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām un jaunajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. vadlīnijas 

saistošo noteikumu par lietus ūdeņu apsaimniekošanu pašvaldību administratīvajā teritorijā 

izveidei;  

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas metožu piemērošanai Latvijā;  

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, 

izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas pārbaudē; 

- Sadarbība ar sabiedriskajiem vides inspektoriem (1); sadarbībā ar Latvijas Makšķernieku 

biedrību kopā veikti ~ 53 kontroles reidi);  

- Ūdens aizsardzība (1): JPA (jūras piesārņojošo atkritumu) monitorings, situācijas analīze 

un rekomendācijas); 

- Atkritumu apsaimniekošana (1): izstrādātas vadlīnijas un materiāls MK noteikumu 

sagatavošanai noteiktu otrreizējo polimēru materiālu pārstrādei un šo vadlīniju ieviešanas 

prasības; 

- Sabiedrības izglītošana un informēšana (3); t.sk.: 
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Izveidotas 4 mācību programmas ar metodiskajiem materiāliem zemju īpašnieku 

izglītošanai par ūdeņu, zālāju, piekrastes un mežu biotopiem, to aizsardzību un 

apsaimniekošanu; 

Realizēts integrētās komunikācijas pasākumu kopums atkritumu samazināšanai dabas 

objektos;  

Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu 

aizsargājamās dabas teritorijās). 

Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” 

Finansējums piešķirts dabas aizsardzības plānos noteikto aktivitāšu īstenošanai 17 Īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT):  

- Dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”: pļavu apsaimniekošana un tūrisma / apmeklētāju 

infrastruktūras (taka, stendi, atpūtas vietas, autostāvvietas, ūdens transportlīdzekļu 

pietauvošanas vietas) uzlabošana 

- Dabas piemineklis “Kokneses parks”: izveidots apgaismojums ~ 770 m garumā; 

- Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”: izbūvētas kāpnes Drusku pilskalna takā; 

- Dabas liegums “Burtnieku ezeru pļavas”: koku un krūmu izciršana/pļaušana, koka kāpņu 

un laipu ierīkošana; 

- Dabas parks “Bernāti”: gājēju laipu un skatu platformas ierīkošana 

- Dabas liegums “Ances purvi un meži”: barjeras apmeklētāju plūsmas regulēšanai, 

apauguma samazināšana, medņu riesta apsaimniekošanas plāns, plēsīgo putnu ligzdu 

kontrole; 

- Dabas liegums “Druviņu tīrelis”: ornitoloģiskā izpēte; 

- Dabas liegums “Nagļu un Ansiņu purvs”: ornitoloģiskā izpēte; 

- Gaujas Nacionālais parks: Kubeseles dabas takas sakopšana un tūrisma / apmeklētāju 

infrastruktūras (tiltiņi, takas, laipas, kāpnes, norādes, informācijas zīmes, tualetes) 

uzlabošana; 

- Dabas liegums “Karateri”: apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas 

pasākumi - apsaimniekošanas apjomu precizēšana, krūmu apauguma novākšana un seklo 

ūdenstilpņu izstumšana; 

- Dabas liegums “Ilgas”: apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu apsaimniekošanas 

pasākumi - krūmu apauguma likvidēšana ūdenstilpņu tuvumā, ūdenstilpņu atjaunošana, 

bruņurupuču aploka izveide; 

- Dabas parks “Engures ezers”: dabīgo zālāju atjaunošana, niedru pļaušana uz mākslīgajām 

salām, padziļinātu ūdensteču un slīkšņu saliņu veidošana; 

- Dabas parks “Daugavas loki”: tūrisma / apmeklētāju infrastruktūras (stendi, norādes 

zīmes, kāpnes, skatu platforma, dabas takas attīrīšana) atjaunošana Adamovas dabas takā; 

- Dabas parks “Ogres ieleja”: trošu tilta un skatu platformas izbūve; 

- Dabas parks “Abavas senleja”: tūrisma / apmeklētāju infrastruktūras (stendi, soliņi, dabas 

takas attīrīšana, tualetes) izveidošana un uzturēšana; 

- Dabas parks “Pape”: aploka žogu remonts un/vai nomaiņa, piekrastes pļavu kopšana, 

tūrisma / apmeklētāju infrastruktūras (tualete, koka laipa) atjaunošana / izveidošana; 

- Rāznas Nacionālais parks: tūrisma / apmeklētāju infrastruktūras (dabas takas izveide, 

pludmales labiekārtošana, informācijas stendi) pie Ežezera izveidošana. 

Aktivitāte “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” 

Finansējums piešķirts sugu un biotopu aizsardzības plānos noteikto aktivitāšu īstenošanai 4 

sugām un/vai biotopiem: 

- Pelēkais vilks (Canis lupus): apmācību semināri atbildīgajiem speciālistiem plēsēju sugas 

identificēšanai, DNS paraugu ievākšana no noplēstajiem un savainotajiem lauksaimniecības 
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dzīvniekiem, ievākto paraugu validācija un analīze, vadlīniju sagatavošana lielo plēsēju 

nodarīto postījumu lauksaimniecības dzīvniekiem apsekošanai un reģistrēšanai; 

- Brūnais lācis (Ursus arctos): DNS paraugu ievākšana un analīze un ziņojums par iegūto 

datu novērtējumu, rekomendācijas brūnā lāča monitoringa pilnveidei; 

- Mežirbe (Bonasa bonasia): iespējamo mikroliegumu vietu apsekošana, novērtējums par 

izplatības pārmaiņu saistību ar mežu platību pārmaiņām, metodikas sagatavošana pētījumu 

veikšanai, novērojumu reģistrēšana; 

- Parkveida pļavas un ganības 6530*: vietu kartēšana, detāla atjaunošanas plānošana, 

atmežošanas pasākumi, rekomendācijas dabas aizsardzības plānu aktualizācijai attiecīgā 

biotopa griezumā, izglītojošie semināri zemju īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, dabas 

aizsardzības ekspertiem. 

Aktivitāte “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides 

apdraudējuma riska novēršanai” 

Finansēto projektu ietvaros tiek realizētas praktiskas vietējās vides iniciatīvas Mārupes 

novadā (decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana), Beverīnas 

novadā (Trikātas ezera piesārņojuma riska novēršana), Alūksnes novadā (plūdu 

apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā), Brocēnu novadā (notekūdeņu sistēmas 

sakārtošana Satiķu ciemā), Cēsu novadā (invazīvo sugu ierobežošana) un Amatas novadā 

(Zaubes muižas parka apsaimniekošana). 

Nacionālas nozīmes prioritārie vides aizsardzības projekti 

Noslēgto ilgtermiņa sadarbības līgumu ietvaros ar VARAM 2018.gadā tika iesniegti, 

atbilstoši procedūrai izvērtēti un finansējums piešķirts 8 ilgtermiņa prioritāriem nacionālas 

nozīmes vides aizsardzības projektiem: 

- Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 

2018.gadā (īstenotājs SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”); 

- Lielā Talka – Latvijai 100 (28.aprīlis) (īstenotājs biedrība “Pēdas LV”); 

- Dabas koncertzāle 2018 (īstenotājs biedrība “Dabas koncertzāle”); 

- “Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2018.gadā 

(īstenotājs Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”); 

- Nemēslo mežā (īstenotājs A/S “Latvijas valsts meži”); 

- FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2018.gadā (īstenotājs 

nodibinājums “Vides izglītības fonds”); 

- Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un 

eksponēšanas daļēja nodrošināšana  no 2017. līdz 2019. gadam (īstenotājs “Nacionālais 

Botāniskais dārzs); 

- Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes 

(īstenotājs nodibinājums “Latvijas dabas fonds”); 

Atbilstoši kārtībai, kas nosaka nacionālas nozīmes vides projektu iesniegšanas un 

finansēšanas kārtību, tika iesniegti 5 projekti, kas izvērtēšanas procesā tika atzīti par 

prioritāri nozīmīgiem (t.sk. atbilstoši jaunās politikas iniciatīvai “Nauda atgriežas dabā”) un 

attiecīgi piešķirts finansējums to īstenošanai 2018.gadā: 

- Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un Ventas upju baseina apgabalos (īstenotājs 

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”); 

- Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa ezeru apsekojums (īstenotājs VSIA “Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”); 

- Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana (īstenotājs “Latvijas 

Pašvaldību savienība”); 
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- Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Brakšķi (1kārtas rekultivācija) (īstenotājs 

SIA “Zemgales Eko”); 

- Bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” infiltrāta uzkrāšanas sistēmas renovācija 

(īstenotājs VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”). 

Pilns visu 2018.gada budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vides 

aizsardzības projektu saraksts Pielikumā Nr.1. 

2.6. Nozares vides projekti 

Apakšprogrammas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt VARAM un tās padotības 

institūciju projektu finansēšanu, kas nodrošina veiktspējas stiprināšanu vides aizsardzības 

kontroles un vides politikas īstenošanas jomās, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 

uz aizsardzības pasākumiem, starptautisko saistību vides jomā izpildi, kā arī sabiedrības 

izglītošanu.  

No valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” kopā finansēti 27 

projekti (Valsts vides dienests – 7; Dabas aizsardzības pārvalde – 7; Latvijas Dabas muzejs 

– 2; VARAM – 11). Atbilstoši projektu aktivitātēm, tie klasificējami 5 tematiskās grupās. 

Veiktspējas stiprināšanas projekti 

Valsts vides dienests (3 projekti) – kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai; 

radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide; darbinieku profesionālās efektivitātes 

paaugstināšana. 

Dabas aizsardzības pārvalde (2) – bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzība un 

apsaimniekošana; kvalifikācijas celšana darbam ar specifiskām iestāde funkcijām; 

VARAM (4) - ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu 

(CE) no 2000 līdz 10 000; bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas 

paplašināšana un pilnveidošana; emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam; 

metodiskais atbalsts zaļā iepirkuma piemērošanai 

Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 

Dabas aizsardzības pārvalde (3) – dendroloģisko stādījumu inventarizācija to aizsardzības 

statusa nodrošināšanai; zinātniski praktiskas konferences par Slīteres un Gaujas 

Nacionālajiem parkiem; militārā mantojuma sanācijas pasākumi dabas parkā “Pape”. 

Starptautisko saistību (t.sk. līgumu) izpilde 

VARAM (5) – dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē; ekspertu 

dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā; atbalsts 

prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē; kapacitātes celšana valsts atbalsta jautājumos; 

atbalsts OECD ekspertu piesaistei Latvijas vides snieguma novērtējuma sagatavošanai.  

Valsts vides dienests (2) – nodrošināta dalība IMPEL (starptautiskais vides institūciju 

sadarbības tīkls) pasākumos; starptautiskās pieredzes apmaiņa piesārņojošo darbību 

uzraudzībā un atkritumu apsaimniekošanas kontrolē. 

Sabiedrības izglītošana  

Dabas aizsardzības pārvalde (2) – sabiedrības informēšanas pasākumi atbalsta un izpratnes 

veicināšanai par Dabas skaitīšanu; aplikācijas “Dabas tūrisms” uzlabošana un 

popularizēšana. 

Valsts vides dienests (1) – veidots “Zaļās izcilības” saraksts popularizējot uzņēmumu un 

pašvaldību labo praksi vides kvalitātes saglabāšanā. 

Latvijas Dabas muzejs (2) – uzlabotas / pilnveidotas entomoloģijas, jūras un botānikas 

ekspozīcijas; izveidot informatīvo izdevumu (svešvalodās) ārvalstu tūristu ģimenēm ar 

bērniem.  
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VARAM (1) – īstenota Eiropas mobilitātes nedēļas komunikācijas kampaņa. 

Multisektoriālie projekti (prioritāru problēmu risinājums) 

Valsts vides dienests (1) – Inčukalna gudrona dīķu apsardzes režīma nodrošināšana 

Dienvidu dīķa teritorijā 

VARAM (1) – nodrošināta atbalsts integrētā LIFE projekta sagatavošanai. 

Pilns visu 2018. gada no budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti” finansēto 

vides aizsardzības projektu saraksts Pielikumā Nr.2. 

2.7. Valsts budžeta apakšprogramma “LIFE programmas projekti” – īstenotie LIFE 

projekti Latvijā 01.01.2018. – 30.04.2019. 

2018. gadā apritēja 17 gadi, kopš LIFE programma darbojas Latvijā.  

Kopš LIFE programmas sākuma Latvijā 2000. gadā kopā finansējumu ir saņēmuši 56 

projekti. Šo projektu kopējā investīciju summa ir vairāk kā 123,7 milj. eiro, no kuriem 67,4 

milj. eiro piešķīrusi Eiropas Savienība. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī 

nacionālais finansējums.  

LIFE programmas finansējumam var pieteikties jebkura juridiska persona, kas reģistrēta 

Eiropas Savienībā - valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskas organizācijas, komersanti 

u.c. 

Vēsturiski LIFE programmas finansējumu Latvijā vairāk izmanto pašvaldības un 

nevalstiskās organizācijas vides labiekārtošanai un dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzībai, taču pēdējo gadu laikā LIFE programma kļūst vēl pieejamāka un noderīgāka  

tieši privātajam sektoram - izpētei, prototipu izstrādei, ražošanas procesu uzlabošanai, tiek 

sagaidīti projektu pieteikumi ar augstu tirgus gatavību, kuri vērsti uz ieguldījumu 

ilgtspējīgā attīstībā un vides kvalitātē, sniedzot uzlabotus un inovatīvus vides risinājumus. 

Ar katru gadu LIFE programma Latvijā paliek arvien populārāka - 2018. gada LIFE 

projektu konkursa uzsaukumā, pretendējot uz Eiropas Komisijas līdzfinansējumu vides un 

klimata programmas atbalstu, tika iesniegti 22 projekti, kuros vadošais partneris bija 

organizācija no Latvijas, kas ir pozitīvs rādītājs salīdzinot ar 19 iesniegumiem 2017.gadā. 

Finansējumu vides un klimata uzlabošanas projektu īstenošanai Eiropas Komisija piešķīra 

vienam 2018. gadā iesniegtajam projektam, kura mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšanas 

pasākumu demonstrācija bioloģiskajām vielām bagātinātās organiskajās augsnēs Baltijas 

valstīs un Somijā. 

Savukārt projekts, kura mērķis ir uzlabot zināšanas un kapacitāti, informācijas apriti un 

izpratni par apdraudētām sugām Latvijā, šobrīd atrodas tā sauktajā garajā sarakstā un 

finansējuma pieejamības gadījumā, tiks apstiprināts. 

2018. gadā veiksmīgi turpinājās darbs pie jau iesāktiem LIFE programmas līdzfinansētiem 

vides un klimata projektiem. 

Projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas 

daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā" (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros 2018. 

gada sākumā pabeigta projekta pagarinājuma procedūra līdz 2020. gada 31. martam. 

Projekta partneri izstrādājuši Ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko novērtējumu 

pilotteritoriju attīstības scenārijiem, dalījušies pieredzē citu projektu organizētajos 

semināros un BT1 organizētajā ievadforumā zaļās ekonomikas izstādēm GREEN EXPO 

RIGA 2018. Tāpat, projekta ietvaros veikti dažādi ekosistēmas uzlabošanas pasākumi 

Jaunķemeru pilotteritorijā un izdots 8. e-ziņotājs. 

Projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā" (LIFE 

Wetlands) ietvaros, 2018. gadā noslēgušies hidroloģiskie un augstā purva veģetācijas 
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pētījumi Sudas-Zviedru purvā Gaujas Nacionālajā parkā, Bažu purvā Slīteres nacionālajā 

parkā un dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Tāpat, 2018. gadā apstiprināts dabas lieguma 

“Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāns. Oļļas un Pirtmeža purvā veikta ūdens līmeņa 

stabilizēšana, uzbūvējot kūdras aizsprostus. Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā 2018. 

gadā turpināts iepriekš iesāktais sfagnu reintrodukcijas eksperiments 1 ha platībā. Latvijā 

šis bija pirmais tāda veida eksperiments LIFE projekta ietvaros. Rezultāti gadu pēc 

eksperimenta ir pozitīvi – sfagni un citi purva augi ir ieaugušies, jo paralēli stādīšanai 

paaugstināts ūdens līmenis, nodrošinot purva augājam piemērotus mitruma apstākļus. 

Publicēti četri bukleti par projekta teritorijām, pabeigtas piecas projekta filmas latviešu un 

angļu valodā, kuras publicētas projekta mājas lapā. Latvijas skolēni un citi interesenti 

varēja iepazīties ar ceļojošo fotogrāfiju un multimediju izstādi „Purvā no -30 °C līdz +30 

°C”. Projekta rezultāti prezentēti starptautiskās konferencēs Polijā, Nīderlandē, 

Lielbritānijā un Vācijā. 

Projekta “Baltijas izmēģinājums emisiju samazināšanai, aizstājot bīstamās ķīmiskās vielas 

un veicinot resursu efektivitāti” (LIFE Fit for REACH) ietvaros, 2018. gadā tika turpināts 

darbs pie atbalsta sniegšanas uzņēmumiem efektīvākai ķīmisko vielu pārvaldībai un 

bīstamo vielu aizvietošanai. Tika meklētas un ieviestas ražošanā drošākas ķīmisko vielu 

alternatīvas dažādās rūpniecības nozarēs. Lai veicinātu labās prakses izmantošanu 

uzņēmumos, projekta ietvaros tika sagatavoti bezmaksas elektroniski palīgmateriāli, kas 

ļauj ērti salīdzināt ķīmisko vielu alternatīvas, kā arī sniedz padomus labas ķīmisko vielu 

pārvaldības prakses īstenošanai uzņēmumos. Tāpat, uzņēmumiem Latvijas reģionos tika 

piedāvāti bezmaksas informatīvie semināri par nacionālo un starptautisko normatīvo aktu 

ķīmisko vielu pārvaldības jomā aktualitātēm. Kopumā, 2018.gadā tika piesaistīti 18 jauni 

uzņēmumi, kuros sekmēta bīstamo ķīmisko vielu aizvietošana.  

Projektā “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) 

2018.gadā ir veiktas nozīmīgākās projekta aktivitātes - hidroloģiskā režīma atjaunošana 

Zaļajā purvā un mežos rietumos no Lielā tīreļa, kā arī Skudrupītes un tai piegulošo palieņu 

pļavu hidroloģijas atjaunošana. Mērķa sasniegšanai tika veikta meliorācijas sistēmas 

darbības apturēšana: savācējgrāvju pilnīga aizbēršana 16,1 km kopgarumā un 

susinātājgrāvju aizsprostošana ar kūdras 68 km grāvju kopgarumā. - hidroloģiskā režīma 

atjaunošana, apmēram, 1100 ha platībā Ķemeru tīreļa rietumu malas mežos. Mērķa 

sasniegšanai tika veiktas šādas darbības: savācējgrāvju pilnīga aizbēršana 25,7 km garumā 

un 296 aizsprostu uzbūvēšana uz susinātājgrāvjiem apturot ūdens plūsmu apmēram 61 km 

grāvju kopgarumā. - Skudrupītes tecējums atjaunots, izlīkumojot 5,5 km garu, taisnu grāvja 

posmu, kas pēc izlīkumošanas sasniedz 7,5 km garumu. 

Projekta “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” (GrassLIFE) 

īstenošana tika uzsākta 2018.gadā, attiecīgi pirmajā projekta gadā norisinājās biotopu 

atjaunošanas darbi (krūmu ciršana un to sakņu frēzēšana, ekspansīvo sugu izplatības 

ierobežošana, sugu piesātinājuma uzlabošana u.tml.), kas tika veikti 132 ha lielā platībā. 

Biotopu atjaunošanā aktīvi iesaistījās arī projekta ietvaros izveidotais Latvijas Dabas fonda 

mobilais ganāmpulks, kuru veido vairāk nekā 50 liellopi un gandrīz 200 aitas. 2018.gadā 

tas ganījās Gaujas Nacionālajā parkā, aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” un dabas 

liegumā “Lielupes palienes pļavas”, nodrošinot piemērotāko apsaimniekošanu gandrīz 200 

ha dabisko zālāju biotopu. Papildus ir uzsākts darbs pie zālāju konektivitātes modeļa 

izstrādes, zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma, citu valstu pieredzes 

apzināšanas par dabisko zālāju izmantošanu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanā 

un īstenota informatīva kampaņa “50 reizes vērtīgāks kvadrātmetrs” dabisko zālāju un to 

vērtības popularizēšanai.  
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Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā" 

(LIFE REstore) ietvaros 2018.gadā īstenota rekultivācijas eksperimentu ieviešana trīs no 

piecām izmēģinājumu teritorijām: Uzbūvējot kūdras dambīšus hidroloģiskā režīma 

stabilizēšanai dabas liegumā “Laugas purvs (izmēģinājuma teritorijas platība 309 ha)’’; 

Veicot sfagnu stādīšanu bijušajā kūdras ieguves vietā Ķemeru tīrelī 0,46 ha lielā teritorijā; 

Iestādot dzērvenes 3,4 ha platībā Kaudzīšu purvā. Tādējādi pabeigti darbi visās projekta 

izmēģinājumu teritorijās, kas nodrošinās arī LIFE REstore kā klimata samazināšanas 

programmas projektam nepieciešamo CO2 samazinājumu. Visās piecās izmēģinājuma 

teritorijās tiks sasniegti 2916 t CO2 samazinājums gadā, kas pārsniedz 2227 t CO2 plānoto. 

2018. gadā pabeigts arī ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums projekta 

izmēģinājuma teritorijās. Novembrī pabeigti SEG 24 mēnešu mērījumi, kas ļaus izstrādāt 

nacionālos SEG emisiju faktorus. Izstrādāts Optimizācijas modelis kā atbalsta mehānisms 

lēmumu pieņemšanai par degradētu kūdrāju ilgtspējīgu izmantošanu. 2018. gadā projekts 

organizējis 3 seminārus, 2 tematiskās grupas. Notikušas 2 Uzraudzības grupas sanāksmes. 

Projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” 

(LIFE LOCAL ADAPT) ietvaros 2018.gadā tika izstrādāta Valkas novada pašvaldības 

Vietējā pielāgošanās klimata pārmaiņām stratēģija 2017.-2030. gadam, t.sk., veikta ar 

klimata pārmaiņām saistīto risku identificēšana, analīze un izvērtēšana, veikts ar klimata 

pārmaiņām saistītās ievainojamības (vulnerability) novērtējums, veikta ar klimata 

pārmaiņām saistīto pielāgošanās pasākumu identifikācija, novērtēšana un prioritizācija un 

veikta ar klimata pārmaiņām saistītās izmaksu efektivitātes un ieguvumu-zaudējumu 

analīze. 

Projektā "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju samazināšanai Ziemeļeiropas 

zemienē” (LIFE Peat Restore) 2018. gadā pabeigti dabas aizsardzības plāni dabas 

liegumiem “Augstroze” un “Baltezera purvs”, kā arī Engures dabas parka zāļu purvu 

apsaimniekošanas plāns. Projekta ietvaros plāni paredz veikt hidroloģiskā režīma 

atjaunošanu, uzbūvējot aizsprostus uz grāvjiem (Augstroze, Baltezera purvs), kā arī krūmu 

un koku izciršanu Engures dabas parkā. Projekta teritorijās kaļķainajos zāļu purvos Engures 

ezera dabas parkā, pārejas purvā Baltezera purva dabas liegumā un augstajos purvos 

Augstrozes dabas liegumā turpināta hidroloģiskā, purva, mežu, saldūdeņu veģetācijas 

izpēte, kā arī veģetācijas un ūdens līmeņa monitorings, plānoti apsaimniekošanas pasākumi. 

Projekta teritorijās uzsākti siltumnīcas efekta gāzu (SEG) mērījumi, izmantojot kameru 

metodi. Sagatavots projekta filmas scenārijs un ceļojoša foto izstāde, kura ietver attēlus no 

projekta vietām piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Vācijā.  

Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) ietvaros 2018. 

gadā turpinājās mazā ērgļa ligzdu vietu meklēšana un uzskaite – atrasts rekordliels skaits 

ligzdu – 177, kas ir gandrīz par trešdaļu vairāk nekā 2017.gadā. Dati par atrastajām ligzdām 

tiks izmantoti, lai 2019. gadā sagatavotu mikroliegumu pieteikumus. Par iepriekšējā sezonā 

atrastajām ligzdām ierosināti vairāk nekā 100 mikroliegumi. Tāpat projekta ietvaros 

turpinājās mazajam ērglim piemērotu biotopu atjaunošana Kujas dabas parkā un Lubāna 

mitrāja Grīvu salā. Grīvu salā arī tika veikti sagatavošanās darbi ceļa rekonstrukcijai, kā arī 

meliorācijas grāvju aizbēršanai, lai atjaunotu hidroloģisko režīmu šajā teritorijā. Tāpat 

Grīvu salā noritēja pirmā ganīšanas sezona, kas ir nozīmīgs solis biotopa atjaunošanā. 2018. 

gadā arī sākta mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna izstrāde. 

Projekta “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā "Piejūra" (NATURA 2000 vieta)” 

(LIFE CoHaBit) ietvaros 2018.gadā tika veikta sugu un biotopu inventarizācija dabas parkā 

“Piejūra”, kā arī uzsākta dabas parka aizsardzības plāna izstrāde un organizētas dabas 

aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmes. Tāpat, tika pabeigts izvērtējums par 

esošo metožu biotopu un sugu saglabāšanu, aizsardzību un apsaimniekošanu. Pamatojoties 
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uz projekta ietvaros veikto dabas parka “Piejūra” sākotnējo sociāli ekonomisko 

izvērtējumu, sagatavots sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā aprakstītas 

veicamās aktivitātes un to regularitāte. Tika veikta aptauja, lai uzzinātu, kādas ir dabas 

parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā „Piejūra” 

un kā parka apmeklētāji vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības. Projekts prezentēts 

vairākās starptautiskās sanāksmēs, organizētas arī talkas. 

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (VIVAGRASS) ietvaros 

2018.gadā tika izstrādāts Viva Grass Integrētās plānošanas rīks. Ar tā palīdzību, testa 

režīmā ik viens var izmēģināt rīka darbību un piedāvātās “Viewer” funkcijas. Projekta 

pilotteritorijā – Cēsu novadā, 2018.gadā norisinājās priekšlikumu izstrāde ainavu 

aizsardzības un apsaimniekošanas plānam, kā arī tika veikti zālāju atjaunošanas darbi. Tika 

noslēgti zālāju atjaunošanas darbi zemnieku saimniecībā “Kalnāju ferma” un tika 

izmēģināta bioloģiski vērtīgo zālāju sēklu ievākšana, lai sēklas varētu tālāk izplatīt citos 

laukos, tādējādi vairojot sugu daudzveidību. 2018.gadā, projekta ietvaros tika realizēti 

vairāki publicitātes pasākumi, tostarp, novembrī 5 Latvijas pilsētās norisinājās apmācību 

kurss par Viva Grass Integrētās plānošanas rīka izmantošanu kā atbalsta instrumentu 

lēmumu pieņemšanā un ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā. Šajā apmācību kursā 

kopumā piedalījās vairāk nekā 100 eksperti. Projekts pārstāvēts arī starptautiskās 

konferencēs un visu 3 Baltijas valstu projektu ekspertu sagatavotais raksts par 

VIVAGRASS tika publicēta zinātniskajā žurnālā “One Ecosystem”. 

Projekta “REACH Regulā paredzēto patērētāju tiesību īstenošana attiecībā uz informāciju 

par ķīmiskajām vielām produktos ar IT rīku palīdzību” (LIFE AskREACH) ietvaros 

2018.gadā izstrādāta projekta vizuālā identitāte un mājas lapa. Tāpat, tika organizētas 

aptaujas iedzīvotāju un uzņēmumu bāzes līnijas zināšanu noskaidrošanai par SVHC 

sastopamību izstrādājumos. 2018. gadā projekta ietvaros tika strādāts pie datu bāzes un 

aplikācijas dizaina izveides. Tāpat, kopš projekta uzsākšanas palielināta projekta 

popularitāte mediju vidū, kā arī pieaug ieinteresēto personu skaits. LIFE AskREACH tika 

pārstāvēts arī starptautiskā seminārā par bīstamo ķīmisko vielu samazināšanas veicināšanu 

uzņēmumos. 

Projekts “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (CRAFT LIFE) tika uzsākts 2018. 

gada aprīlī un tā ietvaros ir paredzēts testēt trīs klimatam draudzīgas lauksaimniecības 

prakses – tiešo sēju, bio-ogles iestrādi augsnē un kontrolēto drenāžu. 2018. gadā, projekta 

ietvaros tika atlasītas tās zemnieku saimniecības, kas ir gatavas piedalīties metožu 

aprobācijā Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Tāpat, tika izstrādāta projekta monitoringa 

metodoloģija un tika sagatavots projekta monitoringa plāna melnraksts, kā arī, notika pirmā 

monitora vizīte. 2018.gadā tika veikts eksperiments ar bio-ogles ieguvi no zāles granulām 

un turpināts darbs pie zemnieku saimniecību atlases tiešās sējas demonstrējumam. 

2.8. LIFE Kapacitātes projekta īstenošana 

Projekts “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE 

LAT) uzsāka darbību 2016. gada 1. janvārī. 

Projekta īstenotāji ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (vadošais 

partneris) un Fonda administrācija (sadarbības partneris). 

CAP LIFE LAT projekta galvenais mērķis ir veicināt LIFE programmas atpazīstamību un 

sekmēt iesniegto un atbalstīto projektu skaitu.  

Kopš 2016.gada kā Fonda administrācijas struktūrvienība, darbojas LIFE Atbalsta vienība, 

kas 2018. gadā regulāri organizēja interesentiem visā Latvijā bezmaksas izglītojošus un 

informatīvus seminārus par LIFE programmu, informējot interesentus par programmas 

prasībām, pieteikumu gatavošanu un iesniegšanu. LIFE Atbalsta vienība potenciālajiem 
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projektu iesniedzējiem sniedz konsultācijas projekta rakstīšanas un ieviešanas fāzēs 

(01.01.2018.-30.04.2019. tika sniegtas tieši 200 konsultācijas), kā arī sniedz atbalstu 

partnerības meklējumos. 

2018.gada vasarā tika organizēta ikgadējā Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu 

tikšanās, ar mērķi informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, 

izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti 

ar LIFE programmas projektu īstenošanu. Savukārt septembrī, Lietuvā, tika noorganizēts 

tīklošanas pasākums Baltijas valstu LIFE programmas projektiem, kurā piedalījās pārstāvji 

no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Dānijas. Tāpat LIFE atbalsta vienības pārstāvji 2018. 

gadā piedalījušies dažāda veida pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumos Polijā, 

Horvātijā, Beļģijā, kā arī tika organizēta Bulgārijas kolēģu vizīte Latvijā. 2018.gada nogalē 

LIFE atbalsta vienība organizēja jau otro LIFE balvas pasniegšanas ceremoniju ar mērķi 

veicināt LIFE programmas atpazīstamību, popularizējot veiksmīgākos un labākos Latvijas 

LIFE projektus. 

LIFE atbalsta vienībā visi interesenti var saņemt bezmaksas konsultācijas un ieteikumus 

sekmīgai projekta rakstīšanai un ieviešanai, projekta ietvaros tiek organizētas regulāras 

LIFE projektu pieteicēju un realizētāju apmācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi 

vietējā, Baltijas un ES mērogā.  

Vairāk informācijas par CAP LIFE LAT projektu : www.lifeprogramma.lv  

Projekta sekmju novērtējumam ir izvirzīti sekojoši indikatori, kas jāizpilda līdz projekta 

beigām. Zemāk norādīti sasniegtie indikatori periodā no projekta sākuma līdz 2019.gada 

30.aprīlim: 

10.  tabula  

LIFE Kapacitātes projekta indikatori līdz 30.04.2019. 

Personāls 
   

Indikators Mērķis Pamats Rezultāts  

Cik darbinieku apmācīti par LIFE programmu 15 1 16 

Pieredzes apmaiņa ar ES dalībvalstīm 6 0 4 

Personāla dalība pieredzes apmaiņas semināros un vizītēs starp 

ES dalībvalstīm 
8 1 11 

Projektu pieteikumi 
 

Indikators Mērķis Pamats Rezultāts 

Iesniegtās projektu pieteikumu koncepcijas 40/gadā 
15-

20/gadā 
35 

Dalībnieki gadā apmācīti par LIFE finanšu un tehniskiem 

jautājumiem  
100/gadā 0 101 

Projektu pieteikumi iesniegti salīdzinoši ar iepriekšējiem 

gadiem 
15+/gadā 7-10/gadā 16 

Projektu pieteikumu skaits iesniegts no pašvaldībām vai 

uzņēmumiem salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 
4-6/gadā 2-3/gadā 9 

Veiksmīgo projektu skaits salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 6/gadā 3/gadā 2 

Starptautisku pieteikumu īpatsvars 2-3/gadā 1/gadā 7 

Informācijas izplatīšanas specifiskie indikatori 

Indikators Mērķis Pamats Rezultāts 

Pieminēšanas medijos skaits 100 20 985 

LIFE programmas mājas lapas apmeklējumi (vismaz 200 

mēnesī) 
9 600 - 50 412 

http://www.lifeprogramma.lv/
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Sasniegtā mērķauditorija (iedzīvotāji, pašvaldības, 

uzņēmēji, NVO) – “total reach” visām publikācijām 
150 000  - 9 050 000 

2.9. KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta īstenošana 

Fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas 

Dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas 

Hidroekoloģijas institūtu, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Lauksaimniecības 

universitāti un Valsts augu aizsardzības dienestu – 2018. gadā aktīvi uzsāka Kohēzijas 

fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un 

kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas 

nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” īstenošanu. 

Projektā Fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem īsteno pasākumus, lai attīstītu 

valsts vides monitoringa un kontroles sistēmu un veicinātu sabiedrības līdzdalību vides 

pārvaldībā, pilnveidojot par valsts vides monitoringu un kontroli atbildīgo iestāžu un 

nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru tehnisko nodrošinājumu, kā arī 

īstenojot sabiedrības iesaistes pasākumus.  

2018. gadā un 2019. gada sākumā projekta prioritāte bija uzlabot tehnisko nodrošinājumu 

vides kontroles pasākumiem. Īstenotas arī atsevišķas aktivitātes vides monitoringa sistēmas 

pilnveidošanai, kā arī uzsākta trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centru izveides 

darbības.  

Pilnveidota tehniskā kapacitāte par vides kontroli atbildīgajām institūcijām 

 Zivju resursu kontroles uzlabošanai Valsts vides dienesta speciālistiem nu 

pieejamas 11 īpaši aprīkotas automašīnas, četri droni un piecas eholotes. Tādējādi 

radīta iespēja pēc iespējas operatīvi nokļūt pie ūdenstilpēm un ūdenstecēm bezceļa 

apstākļos jebkurā diennakts un sezonas laikā, kā arī pārraudzīt plašāku teritoriju un 

fiksēt foto un video faktus apstākļos, kad inspektoru piekļuve pārbaudāmajam 

objektam nav iespējama vai ir apgrūtināta.  

 Lai nodrošinātu operatīvu rīcību un veiktu pilnu radiācijas situācijas 

novērtējumu radiācijas avārijā vai avārijas situācijā, iegādāta automašīna, kas 

aprīkota ar īpašu radiācijas novērtēšanas sistēmu. Automašīna tiek izmantota arī 

apsekojot objektus, kuros veiktas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, 

nodrošinot uzraudzības funkcijas kvalitāti un operativitāti radiācijas drošībā. 

 Radiācijas kontrolei iegādāta pacientu saņemto dozu mērīšanas sistēma, kas tiek 

izmantota ārstniecības iestādēs. Iekārta būtiski uzlabo pārbaudes kvalitāti – 

līdzšinēji inspektori varēja veikt tikai dokumentācijas pārbaudi. 

 Valsts vides dienesta reģionālajās pārvaldēs nogādāts zemes dzīļu kontroles 

aprīkojums un apmācīti inspektori, kas ļaus precīzi noteikt zemes dzīļu izstrādes 

laukuma un krautņu laukuma izmērus, nosakot izņemtā materiāla daudzumu. 

Līdzšinēji kontrole veikta tikai izmantojot ‘vizuālu’ novērtējumu. Jauniegūtais 

aprīkojums būtiski ietekmēs inspekcijas kvalitāti, mazinās strīdus gadījumus, 

uzlabos dabas resursu nodokļa aprēķinu. 

Attīstīta un modernizēta vides monitoringa sistēma 

 Iegādātas iekārtas jūras vides monitoringa kvalitātes uzlabošanai – lai novērtētu 

eitrofikācijas līmeni, Latvijas Hidroekoloģijas institūta speciālistiem nu pieejamas 

iekārtas makrozoobentosa dzīvnieku skaita un sugu sastāva noteikšanai. Tāpat ar 

Kohēzijas fonda atbalstu iegādāts straumes ātruma mērītājs, kas ļauj noteikt, kā 

pārvietojas jūras straumes, kuras ietekmē gan jūras ekosistēmu, gan piekrastes 

erozijas procesus. 
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 Augsnes monitoringam Valsts augu aizsardzības dienestā iegādātas divas iekārtas 

–duālais atomabsorbcijas spektrofotometrs un iekārta minerālā slāpekļa satura 

noteikšanai augsnē. Iegūtie dati ļaus spriest par zemes auglības līmeni un tā 

pārmaiņām, kā arī uzlabot plānošanu ūdeņu aizsardzībai pret piesārņojumu, ko rada 

lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti. 

Uzsākta trīs nacionālas nozīmes vides informācijas centru modernizēšana 

 Pārskata periodā nacionālas nozīmes vides izglītības un informācijas centru 

pilnveidošanai tiek projektētas jaunas ekspozīcijas un ekspozīciju telpas 

Nacionālajā botāniskajā dārzā un Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā. Latvijas 

Dabas muzejā papildinātas vairākas kolekcijas, iegādāts jauns aprīkojums, kā arī 

tiek veikti remontdarbi atsevišķās telpās.  

Izveidots vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles un vadības centrs 

 Projekta gaitā Valsts vides dienestā ar Kohēzijas fonda atbalstu ir izveidots vides 

risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles un vadības centru. Centrs atrodas 

Valsts vides dienesta centrālajā struktūrvienībā – Rūpniecības ielā 23, Rīgā. Plānots, 

ka vides risku, avāriju un avāriju situāciju kontroles centra izveide ļaus operatīvi 

organizēt vides risku, avāriju un avāriju situāciju koordinēšanu, vadīšanu un 

nodrošinās Valsts vides dienesta kontroles funkcionalitāti vides risku, avāriju un 

avāriju situāciju gadījumos. 

 Mūsdienīgās informācijas tehnoloģijas, kas iegādātas un uzstādītas centrā, uzlabos 

sadarbību un nodrošinās operatīvu informācijas apmaiņu starp dažādām iestādēm, 

kā arī operatīvu informācijas sniegšanu sabiedrībai un plašsaziņas līdzekļiem. 

Izmantojot progresīvas tehnoloģijas, tiks nodrošināta interaktīva avāriju un avāriju 

situāciju vizualizācija, sazināšanās, teletilta veidošana, vadīšana un situācijas tālāka 

virzība.  

Finanšu un darbību pārskats  

Kohēzijas Fonda sabiedrības iesaistes un monitoringa projekta darbības paredzēts īstenot 

četru gadu laikā – no 2017. gada 30. novembra līdz 2021. gada 29. novembrim, un tā 

izmaksas ir plānotas 7 069 787,87 euro apmērā t.sk. 5 945 241 euro (84%) Kohēzijas fonda 

finansējums, 828 387,38 euro (12%) valsts budžeta finansējums un 296 159,49 euro (4%) 

privātais finansējums 

 
2.att. Veiktie iepirkumi KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projektā 01.01.2018 – 30.04.2019 
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Veiktie iepirkumi 

Realizētie iepirkumi Kopā projektā plānotie iepirkumi
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3.att. Īstenotās darbības KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projektā 01.01.2018 – 30.04.2019 

 
4.att. Finanšu līdzekļu apguve KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa projektā 01.01.2018 – 30.04.2019 

2.10. Politikas iniciatīvas, veiktie un pasūtītie pētījumi 

2018. gadā Fonda administrācija turpināja īstenot iepriekšējos gados uzsāktās jaunās 

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

tika realizēta caur projektu konkursiem un prioritāriem nacionālas nozīmes vides 

aizsardzības projektiem apakšprogrammā „Vides aizsardzības projekti”, kopumā 

nodrošinot 127 projektu īstenošanu par kopējo summu 4 233 631 EUR (detalizēta 

informāciju skatīt nodaļā 2.5). 

Pētījumu pasūtīšana no Fonda administrācijas puses pārskata gadā netika veikta.  

2.11. Pārskats par iestādes darbību un noteikto stratēģisko uzdevumu novērtējums 

Iestādes būtiskākie darbības rezultāti atspoguļoti pārskata sadaļās 2.5. – 2.9. Galvenie 

noteiktie stratēģiskie uzdevumi un to sasniedzamie rezultāti ir apstiprinātie budžeta 

programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās 

organizācijas” rezultatīvie rādītāji.  

11. tabula  

Pārskats par galveno rezultatīvo rādītāju izpildi 2018 

Apakšprogramma / Darbības rezultāts / Rezultatīvais rādītājs Plāns Izpilde 

21.01.00 Fonda darbības nodrošinājums 

Projektu īstenošanai noslēgto līgumu skaits gadā 120 159 

Veiktās projektu īstenošanas uzraudzības pārbaudes projektu īstenošanas 

vietās skaits gadā 
24 25 

21.02.00 Vides aizsardzības projekti 

Sasniegtā tiešā mērķauditorija izmantojot medijus (prese, TV, radio) 

(skaits tūkst.) 
700 740 

0 10 20 30 40 50

42 
16 

Īstenotās darbības 

Īstenotās darbības Kopā projektā plānotās darbības

0,00 2 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 8 000 000,00

7 069 787,87 
1 463 570.53 

Finanšu līdzekļu apguve (EUR) 

Summa par kuru pārskata periodā iesniegti maksājumu pieprasījumi

Kopā projektā plānotie finanšu līdzekļi
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Sasniegtā tiešā mērķauditorija (tūkst.) organizējot nacionāla un reģionāla 

mēroga akcijas un publiskus pasākumus 
40 44 

Vides izglītības pasākumos tieši iesaistīto bērnu un jauniešu skaits 2000 2700 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (skaits), kurās īstenoti pasākumi 

dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai 

sabiedrībai 

20 20 

Jomas (skaits), kurās veikti datu ieguves un analīzes pasākumi vides 

politikas ieviešanai 
7 7 

Kvalifikācijas un veiktspējas celšanas pasākumos iesaistīto tieši iesaistīto 

dalībnieku skaits 
100 107 

Nodrošinātas Latvijas ikgadējās biedru naudas iemaksas 3 globālās Vides 

izglītības fonda programmās: „Zilā karoga ekosertifikācija”, „Ekoskolu 

sertifikācija”, „Jaunie vides reportieri”. 

3 3 

Sugu skaits gadā, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē 380 370 

Īstenoto apdraudēto sugu vairošanās skaits 68 60 

21.13.00 Nozares vides projekti 

Īstenoto/plānoto aktivitāšu skaits veiktspējās stiprināšanai vides 

aizsardzības kontroles jomā 
9/9 9 

Īstenoto/plānoto aktivitāšu skaits bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 

un aizsardzības pasākumiem 
5/5 5 

Īstenoto/plānoto aktivitāšu skaits starptautisko saistību vides jomā izpildei 8/8 9 

Īstenoto/plānoto aktivitāšu skaits sabiedrības izglītošanas jomā 5/5 5 

2.12. Iestādes pakalpojumi, uzlabojumi pakalpojumu pieejamībā un kvalitātē 

Fonda administrācija sniedz sekojošus publiskos pakalpojumus: 

1) Projektu iesniegumu pieņemšana finansējuma saņemšanai no Latvijas vides aizsardzības 

fonda līdzekļiem (pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv). 

2) Atbalsts LIFE finansējuma piesaistei (pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv) 

2018. gadā Fonda administrācija turpināja pilnveidot iepriekšējā gadā uzsāktos 

uzlabojumus savu klientu apkalpošanas kvalitātē, atvieglojot potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem dokumentu sagatavošanu, standartizējot iesniedzamo dokumentu formas, 

vienkāršojot to aizpildīšanu un tālāko izvērtēšanu. Būtiska izmaiņa, kura turpmāk 

samazinās administratīvo resursu projektu īstenotājiem, ir projektu finanšu plūsmā nodalīt 

tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas, ļaujot projekta īstenotājiem netiešās attiecināmās 

izmaksas nenodalīt no to pamatdarbības plūsmas un neveikt tām atsevišķu uzskaiti.  

Viens no svarīgākajiem lēmumiem, kas būtiski pozitīvi uzlaboja darbu plānošanas 

procesus, gan iestādei, gan tās klientiem (potenciāliem projektu iesniedzējiem) ir projektu 

konkursu plāna izstrādāšana divu gadu periodam, attiecīgi 2018.gadā bija pirmais gads 

projektu konkursa plānošanas periodam 2018 – 2019.  

2018. gadā Fonda administrācija no savas puses turpināja saglabāt elektronisko dokumentu 

apriti kā prioritāro veidu gan saziņā ar citām valsts iestādēm, gan ar iestādes klientiem 

(sabiedriskajām organizācijām un komersantiem) – 78% no visiem izejošiem dokumentiem 

(t.sk. projektu finansēšanas līgumi) sagatavoti e-dokumenta formā un parakstīti ar drošu 

elektronisko parakstu.  

3. Personāls  

Fonda administrācijā uz 2018.gada 1.janvāri bija nodarbināti 13 darbinieki (t.sk. 4 štata 

darbinieki, 1 ierēdnis un 8 ārštata darbinieki). 2018.gada beigas ar 2 ārštata darbiniekiem 

tika pārtrauktas darba attiecības uz savstarpējas vienošanas pamata (Projektu daļas 

Pārvaldes vecāko referenti un ar LIFE Atbalsta vienības – Sabiedrisko attiecību speciālisti). 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p29/ProcesaApraksts
http://www.latvija.lv/
https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4472/ProcesaApraksts
http://www.latvija.lv/
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12. tabula  

Fonda administrācijas struktūra un personāla vienību skaits uz 01.01.2018. 

  Direktors (1) ierēdņa amats 

       

  
Projektu 

daļa (6) 
 

LIFE 

atbalsta 

vienība (5) 

 

KF Sabiedrības iesaistes 

un monitoringa projekts 

(2) 

Štata amatu vietas  4  -  - 

Ārštata amatu vietas  2  5  2 

Pilna laika darbinieki  6  3  - 

Nepilna laika darbinieki  -  2  2 

Fonda administrācija apzinās, ka līdzšinējais darbības sasniegto rezultātu nozīmīgākais 

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

kvalifikācijas paaugstināšanas semināros un kursos. Ņemot vērā ierobežoto kapacitāti, 

darba apjomu un kursu piedāvājumu, 2018.gadā Fonda administrācijas darbinieki 

apmeklējuši 2 kursus un seminārus savas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Uz 2018.gada 31.decembri 100% Fonda administrācijas darbinieku bija ar augstāko 

izglītību - 4 darbiniekiem ir iegūts maģistra grāds, 7 – bakalaura grāds, kā arī vienam 

darbiniekam ir iegūta profesionālā augstākā izglītība. No kopējā Fonda administrācijas 

darbinieku skaita 63,6% (7 darbinieki) uz 2018.gada 31.decembri bija sievietes un 36,4% 

(4 darbinieki) vīrieši. Vidējais darbinieku vecums Fonda administrācijā, salīdzinot ar 

2017.gadu (vidējais darbinieku vecums – 32 gads), 2018.gadā ir samazinājies – 28 gadi. 

Fonda administrācijā uz 2018.gada 31.decembrī pārstāvētas 3 vecuma grupas – 2 darbinieki 

pārstāv vecuma grupu 20-29, – 7 darbinieki pārstāv vecuma grupu 30-39, savukārt 2 

darbinieki ietilpst vecuma grupā 40-49. 

4. Komunikācija ar sabiedrību un sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Fonda administrācijas galvenā komunikācija ar sabiedrību notiek caur interneta mājaslapu 

www.lvafa.gov.lv. Mājas lapas apmeklētāji tiek informēti par aktuālajiem notikumiem 

Fonda administrācijā, Fonda finansēto projektu un KF Sabiedrības iesaistes un monitoringa 

projekta norisē, LIFE programmas īstenošanu Latvijā. Visiem potenciālajiem interesentiem, 

mājas lapā ir nodrošināta iespēja pierakstīties jaunumu saņemšanai, tādejādi operatīvi 

saņemt visu publicēto aktuālo informāciju par iestādes darbību (t.sk. izsludinātajiem 

projektu konkursiem). 

Kā būtisks komunikācijas rīks, lai informētu sabiedrību par Fonda administrācijas 

galvenajām aktualitātēm, tiek izmantots Twitter konts (https://twitter.com/LVAFA_LV), 

kura sekotāji var uzzināt par jaunākām aktualitātēm iestādes darbībā, gan Fonda 

finansētajos projektos.  

LIFE programmas atpazīstamībai kā galvenais rīks tiek izmantota LIFE Kapacitātes 

projekta mājas lapa www.lifeprogramma.lv, kur tiek iekļauta visa aktuālā informācija 

projektu pieteikumu rakstītājiem, LIFE projektu ieviesējiem, kā arī sniegta informācija par 

LIFE Kapacitātes projektu, tā piedāvātajām aktivitātēm un ievietota informācija arī par citu 

LIFE projektu aktivitātēm. Visa aktuālā informācija saistībā ar LIFE programmu tiek 

publicēta arī LIFE Kapacitātes projekta Twitter kontā (https://twitter.com/CAPLIFELAT) 

un Facebook lapā (https://www.facebook.com/caplifelat/).  

Fonda administrācijas sadarbība ar nevalstisko sektoru galvenokārt notikusi projektu 

īstenošanas gaitā. No budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” 2018. gadā 

kopā piešķirts finansējums 27 nevalstiskajai organizācijai, nodrošinot finansējumu 39 

projektu īstenošanai 817 429 EUR apmērā. 

http://www.lvafa.gov.lv/
https://twitter.com/LVAFA_LV
http://www.lifeprogramma.lv/
https://twitter.com/CAPLIFELAT
https://www.facebook.com/caplifelat/
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No budžeta programmas „LIFE programmas projekti” 2018.gadā finansējumu saņēma 2 

nevalstiskās organizācijas (nodibinājums “Latvijas Dabas fonds” un biedrība “Baltijas 

vides forums”) 6 projektu īstenošanai 421 812 EUR apmērā. 

Lai veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu 

sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošināta Latvijas vides 

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

interešu biedrību un nodibinājumu deleģētie pārstāvji. Konsultatīvā padome darbojas 

pamatojoties uz Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikumu, kas 

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

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

konsultatīvās padomes nolikumā tika izdarīti grozījumi).  

No 2017. gada 2.augusta (pilnvaru termiņš – 01.08.2019.) Konsultatīvo padomi veido šādu 

organizāciju pārstāvji: 

1. Biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”; 

2. Biedrība „Bērnu vides skola”; 

3. Biedrība „Baltijas Vides Forums”; 

4. Biedrība “homo ecos:”; 

5. Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”; 

6. Biedrība „Abavas ielejas attīstības centrs”; 

7. Biedrība „Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”; 

8. Nodibinājums “Vides izglītības fonds”; 

9. Nodibinājums „Pasaules dabas fonds”;  

10. Biedrība „Vides aizsardzības klubs”; 

11. Biedrība “Baltijas krasti”; 

12. Biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”; 

13. Biedrība „Green strategy”; 

14. Biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”; 

15. Biedrība “Vides vārds”; 

16. Biedrība “Zaļais ceļš”; 

17. Biedrība “Zaļā upe”; 

18. Nodibinājums “ Vides risinājumu institūts”; 

19. Biedrība “ Latvijas Iepakojuma asociācija”. 

Konsultatīvā padome izvērtē projektu iesniegumus atbilstoši projektu konkursa nolikumos 

noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un sniedz komentārus, viedokļus Fonda 

padomei par projekta aktivitāšu nozīmīgumu un ieguldījumu valsts vides politikas mērķu 

sasniegšana, kā arī atbilstību sabiedrības interesēm. Konsultatīvās padomes projektu 

vērtējums sastāda attiecīgu konkursa nolikumā noteikto % īpatsvaru projekta kopējā 

vērtējumā, bet attiecīgi komentāram un/vai ieteikumam Fonda padomes lēmuma 

pieņemšanā ir rekomendējošs raksturs.   

2017. gadā Konsultatīvajai padomei ir notikušas 18 sēdes (t.sk. 10 gadījumos jautājumi 

izskatīti nesasaucot sēdi klātienē, Konsultatīvās padomes locekļiem izsakot viedokli 

elektroniski), kurās kopumā izskatīti un pieņemti lēmumi par 376 jautājumiem saistībā ar 

iesniegtajiem projektiem un plānotajiem projektu konkursu nolikumiem.  

5. 2019. gadā plānotie pasākumi  

2019. gadā iestādes galvenā prioritāte ir saistīta ar paredzamo reorganizāciju – likvidāciju 

un pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai kā vienu no tās struktūrvienībām. 

Minētais process ir būtisks no iestādes sniegto pakalpojumu nepārtrauktības un līdzšinējās 

kvalitātes saglabāšanas viedokļa. 
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KF projektā 2019. plānots pabeigt projektēšanas darbus trīs nacionālas nozīmes vides 

izglītības un informācijas centros (Nacionālais Botāniskais dārzs, Rīgas Zooloģiskais dārzs 

un Latvijas Dabas muzejs) un uzsākt iepirkumu procedūras galvenajiem būvdarbiem. 

LIFE Kapacitātes projektā 2019. gadā paredzēts attīstīt iesākto praksi sniegt individuālās 

konsultācijas potenciālajiem projektu iesniedzējiem un īstenotājiem, tādejādi būtiski 

paaugstinot to efektivitāti, jo līdzšinējā pieredze nereti rādīja, ka informatīvie pasākumi 

lielākām interesentu grupām nedod plānoto rezultātu. 2019.gads LIFE Kapacitātes projekta 

kontekstā būtisks ar to, ka tas sākotnēji tika paredzēts kā projekta noslēguma gads, bet 

ņemot vērā faktisko situāciju ar projekta budžeta pozitīvu ekonomiju, iespējams Eiropas 

Komisijai tiks nosūtīts iesniegums ar lūgumu pagarināt projektu līdz 2020.gada beigām. 

Fonda projektu konkursu norises organizēšanā būtiskā prioritāte būs nākamā plānošanas 

perioda (2020 – 2021) projektu konkursa plāna sagatavošana un apstiprināšana Fonda 

padomē.  

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās 

organizācijas” kredītsaistības uz bilances datumu (31.12.2018.) veidoja fonda 

administrācijas īstermiņa kredītsaistības. 
13. tabula 

Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijas” 

kredītsaistības 

Nr. 

p.k. 
Kredītsaistības 

Uz 

30.04.2019. 

Uz pārskata 

gada beigām 

31.12.2018. 

Uz pārskata 

gada sākumu 

01.01.2018. 

1. Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

3 505 1 793 329 

2. Uzkrājumi paredzētajām saistībām 215 7 412 0 

3. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 

no darba algas (izņemot nodokļus) 

202 1 109 0 

4. Norēķini par nodokļiem 3 866 0 4 198 

5. Īstermiņa saistības  0 24 313 

6. Avansa saņemtie transferti 107 228 107 228 16 997 

7. Ilgtermiņa saistības  128 0 24 

 Kopā 115 144 117 566 21 861 
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Pielikums Nr.1 budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” 

2018.gada projekti 

 Reģ. Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums 

aktivitāte "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai" 

1 92/2018 
Limbažu novada 

pašvaldība 

Limbažu Lielezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde 
6 135 

2 36/2018 
Amatas novada 

pašvaldība 

Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna 

izstrāde 
9 970 

3 99/2018 Riebiņu novada dome 
Rušonas ezera ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde 
10 000 

4 30/2018 Viļakas novada dome 
Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana 

Viļakas ezeram. 
6 014 

5 63/2018 
Pārgaujas novada 

pašvaldība 

Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu 

izstrāde 
4 643 

6 79/2018 Jaunpils novada dome 
Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers 

apsaimniekošanas plāna izstrāde 
6 534 

7 69/2018 
Brocēnu novada 

pašvaldība 

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un 

Remtes ezeriem 

9 231 

8 100/2018 
Kuldīgas novada 

pašvaldība 

Ekspluatācijas noteikumu, ezeru 

izmantošanas kārtības un funkcionālo 

zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko 

ūdeņu  - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas 

ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai 

7 000 

9 73/2018 
Dagdas novada 

pašvaldība 

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas 

ezeram un Ežezeram Dagdas novadā 
9 015 

10 43/2018 Jelgavas pilsētas dome 

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu 

teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas 

administratīvajās robežās” izstrāde 

10 000 

11 77/2018 
Kārsavas novada 

pašvaldība 

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes 

ezeram Kārsavas novadā 
5 179 

12 123/2018 
Viesītes novada 

pašvaldība 

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu 

izstrāde 
8 712 

13 109/2018 Ērgļu novada pašvaldība 
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas 

ezeram Ērgļu novadā 
4 120 

14 60/2018 
Siguldas novada 

pašvaldība 

Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna 

izstrāde 
3 500 

aktivitāte "Publisko ūdeņu apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes" 

1 106/2018 Strenču novada dome 

Infrastruktūras izveide un atjaunošana 

publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības 

nodrošināšanai Strenču pilsētā 

27 807 

2 107/2018 
Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā 

sakopšana, labiekārtošana un jaunas 

infrastruktūras izveide vides pieejamības 

nodrošināšanai 

39 466 

3 108/2018 
Ķekavas novada 

pašvaldība 

Atpūtas vietas pie Daugavas Katlkalna ciemā 

labiekārtošana un vides pieejamības 

nodrošināšana 

39 434 

4 111/2018 

Alūksnes novada 

pašvaldības Veclaicenes 

pagasta pārvalde 

Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana 

Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” 
13 864 

5 112/2018 

Alūksnes novada 

pašvaldības aģentūra 

“ALJA” 

Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera 

Tempļakalna parka teritorijā 
38 369 

6 121/2018 Rundāles novada dome 
Antropogēnās slodzes mazināšana Lielupes 

krastā 
11 240 

7 122/2018 Rēzeknes pilsētas dome Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība 5 143 
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8 128/2018 Aglonas novada dome 
Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras 

uzlabošana 
38 889 

9 130/2018 
Liepājas pilsētas 

pašvaldība 

Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas 

pasākumu īstenošana 
38 861 

10 28/2018 
Pāvilostas novada 

pašvaldība 

Jūras krasta nostiprinājuma posmu 

pagarināšana Pāvilostas pilsētā 
30 790 

11 37/2018 
Ogres novada 

pašvaldība 

Ogres vecupes publiskās peldvietas 

labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara 

paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības 

iespējas 

38 889 

12 41/2018 
Vecumnieku novada 

dome 

Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes 

krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku 

novadā 

13 991 

13 46/2018 
Saldus novada 

pašvaldība 

Jaunas infrastruktūras izveide un 

apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus 

ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu 

pieejamības nodrošināšanai un 

labiekārtošanai 

38 889 

14 52/2018 Ādažu novada dome 
Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma 

tīrīšana 
18 045 

15 55/2018 Līvānu novada dome 

Niedru pļaušanas pakalpojuma 

nodrošināšana plūdu risku mazināšanai 

Dubnas upē Līvānu novadā 

18 000 

16 67/2018 
Siguldas novada 

pašvaldība 

Siguldas pludmales pie Gaujas 

infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības 

veicināšanai 

38 892 

17 76/2018 
Ciblas novada 

pašvaldība 

Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru 

garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz 

Berjozovkai 

40 001 

18 83/2018 
Burtnieku novada 

pašvaldība 

Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas 

un biotopu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana 

17 520 

19 89/2018 Engures novada dome 

Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera 

biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras 

izveide Engures novada teritorijā 

35 180 

20 94/2018 

Ventspils pilsētas 

pašvaldības iestāde 

“Komunālā pārvalde” 

Vides pieejamības uzlabošana Ventspils 

pilsētas pludmalē 
38 889 

21 95/2018 Bauskas novada dome 
Publisko ūdeņu vides pieejamības 

nodrošināšana Bauskas pilsētā 
38 885 

22 88/2018 Apes novada dome 
Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu 

veikšana 
8 309 

23 51/2018 
Mērsraga novada 

pašvaldība 

Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu 

apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un 

dabas aizsardzības interesēm Mērsraga 

novadā 

33 629 

24 81/2018 Rucavas novada dome 
Sventājas upes ielejas un Muižas kalna 

labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve 
21 590 

25 50/2018 Ozolnieku novada dome 
Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku 

novada teritorijā 
8 784 

26 29/2018 Krāslavas novada dome 
Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko 

ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā 
11 590 

aktivitāte "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko izdevumu veidošana" 

1 210/2018 Biedrība "Vides vārds" Žurnāls "Vides Vēstis" 19 776 

2 203/2018 SIA “Žurnāls Santa” Žurnāls IEVA DZĪVO ZAĻI 17 327 

3 217/2018 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība 

LOB žurnāla "Putni dabā" izdošana 2018. 

gadā  
17 898 

aktivitāte "Periodisko izdevumu pielikumu (“ielikumu”) vai atsevišķu tematisko sadaļu (publikāciju) 

veidošana" 
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1 195/2018 SIA “Kurzemes Vārds” NOVADI ZAĻO 15 312 

2 193/2018 SIA “Reģionu Mediji” 
Tavas pēdas nospiedums vidē. Saimnieko 

gudri 
14 000 

3 218/2018 
SIA “Rīgas Apriņķa 

Avīze” 
Cilvēks – vides daļa 15 500 

4 205/2018 
SIA Izdevniecība 

“Dienas Žurnāli” 
VIDE – problēmas un risinājumi 5 826 

5 211/2018 
SIA “Izdevniecība 

Dienas Mediji” 
VIDES DIENA 20 000 

aktivitāte "Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana" 

1 228/2018 SIA "Divu krastu radio" Vide un cilvēks 7 200 

2 215/2018 AS "Kurzemes radio" Raidījumu cikls “Zemes Elpa” 6 300 

3 212/2018 
Raidījumu cikls “SAVĀ 

DABĀ” 
SIA “Radio SWH” 9 881 

aktivitāte "Specializēta vides izglītības televīzijas raidījuma veidošana un pārraidīšana" 

1 222/2018 
TV raidījumu cikls 

“Vides Fakti” 2018 
SIA “Finger Film Production” 65 000 

2 135/2018 Es varu būt zaļš SIA "Vidzemes televīzija" 24 000 

3 216/2018 Raidījums "Dabas Tops" AS "TV Latvija" 29 774 

aktivitāte "Sabiedrības informēšana un izglītošana esošā televīzijas raidījumā vides sadaļu" 

1 219/2018 
SIA “Finger Film 

Production” 

TV sižetu cikls par videi draudzīgu un 

atbildīgu dzīvesveidu “TAVA DABA”, 2018 
14 464 

2 223/2018 AS „TV Latvija” 
Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā 

„Preses Klubs” 
15 536 

aktivitāte “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi” 

1 143/2018 

Vidzemes Augstskola, 

Sociālo, ekonomisko un 

humanitāro pētījumu 

institūts  (HESPI) 

Jaunieši jauniešiem par vidi 6 706 

2 149/2018 Skudriņa, biedrība Es un vide - simbioze 9 758 

3 151/2018 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība, biedrība 

Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes 

un vides apziņas veicināšanas aktivitātes 
8 800 

4 141/2018 
Sadarbības platforma, 

biedrība 
Sakop Latviju - savas mājas 12 447 

5 161/2018 Latvijas Zaļā kustība ZAĻAI LATVIJAI - ZAĻAI JŪRAI  8 000 

6 152/2018 
Vides izglītības fonds, 

nodibinājums 
Tava vide, tava Latvija 8 000 

7 162/2018 
Daibes ilgtspējas centrs, 

biedrība 
Jaunie vides līderi - vides vēstneši 15 400 

aktivitāte "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu 

1 246/2018 biedrība "Zaļā brīvība" 

Kas ir mūsu skapjos? Apģērbu iegādes, 

lietošanas un utilizācijas paradumi Latvijā un 

to saistība ar modes negatīvo ietekmi uz vidi 

10 000 

2 254/2018 
biedrība "Latvijas Zaļā 

kustība" 

NaaC - Piekrastes kāpu un infrastruktūras 

sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana 
12 000 

3 257/2018 biedrība "Zivju gani" 
Akcija "Piedzīvo dabā" ar tematisko ievirzi 

"Cik ienes - tik iznes" 
12 000 

4 252/2018 
biedrība "Abavas ielejas 

attīstības centrs" 
Tuvā nekuriene 12 000 

5 242/2018 
Nodibinājums “Latvijas 

Dabas fonds” 

Vides apziņas celšana par dzidrūdens 

ezeriem un to videi draudzīgu 

apsaimniekošanu Latgalē 

10 000 

6 243/2018 
Biedrība “Latvijas 

Ornitoloģijas biedrība” 
Atklāj putnu migrācijas burvību 2018 12 000 

7 207/2018 
Biedrība "Dabas muzeja 

atbalsta biedrība" 

Interaktīvas nodarbības "Videi draudzīgs 

dzīvesveids" 
10 000 

8 247/2018 
Biedrība “Latvijas 

Mazpulki” 
Vide prožektoru gaismā 12 000 

aktivitāte "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai" 
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1 191/2018 Latvijas Universitāte 
Fona un kvalitātes robežvērtību izstrāde 

Latvijas pazemes ūdnesobjektiem 
23 545 

2 146/2018 
Nodibinājums “Vides 

risinājumu institūts” 

Attālajā izpētē balstītas SEG monitoringa 

metodikas 

izstrāde purviem 

40 000 

3 144/2018 Latvijas Universitāte 

Koncepcijas un metodikas izstrāde 

sistemātiskai sugu un biotopu aizsardzības 

mērķu noteikšanai 

33 000 

4 156/2018 

biedrība "Latvijas 

Sikspārņu Pētniecības 

biedrība" 

Sikspārņu sugu datu apkopošana dabas datu 

pārvaldības sistēmā "Ozols" 
25 000 

5 202/2018 Latvijas Universitāte 

Distrofo ezeru vides kvalitātes novērtējuma 

metodes izstrāde pēc makrozoobentosa 

organismiem 

22 500 

6 160/2018 Latvijas Universitāte 

Īpaši aizsargājamo kukaiņu sugu un to 

dzīvotņu inventarizācija Biotopu direktīvā 

iekļauto sugu un biotopu aizsardzības 

stāvokļa izvērtējuma kontekstā 

25 000 

7 189/2018 Daugavpils Universitāte 

Invazīvo sugu – rotana (Perccottus glenii) un 

sarkanausu bruņurupuča (Trachemys scripta 

elegans) ietekmes novērtēšana un 

mazināšana uz reto abinieku un rāpuļu sugu 

populācijām 

25 000 

aktivitāte "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai" 

1 204/2018 
biedrība "Baltijas vides 

forums" 

Zemes īpašnieku, pašvaldību un valsts 

atbildība mazo upju aizsardzībai 
11 000 

2 238/2018 

biedrība "Latvijas 

Makšķernieku 

asociācija" 

Zivju resursu aizsardzības akcija "Dzīvais 

ūdens" 
11 000 

3 172/2018 
biedrība "Bērnu vides 

skola" 

Uz zināšanām balstīta biotopu 

apsaimniekošana 
11 000 

4 209/2018 

biedrība "Latvijas 

Atkritumu saimniecības 

asociācija" 

Noteiktu otreizēji izmantojamu polimēru 

materiālu pārstrādes produktu gala statusu 

noteikšana 

10 000 

5 169/2018 
biedrība "Latvijas vides 

pārvaldības asociācija" 

Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai 

piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā 

izstrāde 

11 000 

6 230/2018 
nodibinājums "Vides 

izglītības fonds" 

Sadarbība jūras piesārņojošo atkritumu 

problemātikas risināšanā Latvijā 
11 000 

7 225/2018 
biedrība "Cleantech 

Latvia" 

Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde 

ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas 

jomā 

11 000 

8 213/2018 
biedrība "Latvijas vides 

pārvaldības asociācija" 

Vadlīniju izstrāde vides trokšņa novērtēšanas 

metožu piemērošanai Latvijā 
17 000 

9 168/2018 
biedrība "Latvijas vides 

pārvaldības asociācija" 

VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas 

celšana tehnisko noteikumu sagatavošanā, 

izsniegšanā un nosacījumu ievērošanas 

pārbaudē 

12 000 

10 201/2018 
nodibinājums "Pasaules 

Dabas fonds" 

Integrētās komunikācijas pasākumu kopums 

atkritumu samazināšanai dabas objektos 
11 000 

11 241/2018 
biedrība "Latvijas mežu 

īpašnieku biedrība" 

Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste 

lēmumu pieņemšanā par meža 

apsaimniekošanu aizsargājamās dabas 

teritorijās 

10 000 

aktivitāte "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana" 

1 272/2018 
Lielvārdes novada 

pašvaldība 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

„Daugava pie Kaibalas” dabas aizsardzības 

plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības 

aktivitāšu ieviešana 

45 000 
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2 268/2018 Kokneses novada dome 

Dabas pieminekļa aizsargājamā 

dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” 

teritorijas labiekārtošana 

40 323 

3 286/2018 

Alūksnes novada 

pašvaldības Veclaicenes 

pagasta pārvalde 

Drusku pilskalna takas pieejamības 

nodrošināšana 
40 000 

4 275/2018 
Burtnieku novada 

pašvaldība 

Dabas aizsardzības plāna īstenošana 

Burtnieku ezera pļavās 
54 315 

5 281/2018 Nīcas novada dome 
Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības 

plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana 
40 000 

6 276/2018 Zaļā doma, Biedrība 
Dabas lieguma “Ances purvi un meži” dabas 

aizsardzības plāna ieviešana 
24 728 

7 278/2018 Krimuldas novada dome 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un 

aizsardzība Kubeseles dabas takā 

32 146 

8 263/2018 Daugavpils Universitāte 

Apdraudēto abinieku un rāpuļu sugu biotopu 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana 

dabas liegumos „Karateri” un „Ilgas” 

58 955 

9 277/2018 

Mednieku – 

makšķernieku biedrība 

"NURME" 

Dabas parka “Engures ezers” dabas 

aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas 

pasākumu kompleksa – „Putnu salas” 

ieviešana 

59 535 

10 261/2018 Krāslavas novada dome 

Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas 

dabas takas daudzveidības saglabāšana un 

aizsardzība, īstenojot teritorijas 

apsaimniekošanas pasākumus 

28 970 

11 271/2018 
Ogres novada 

pašvaldība 

Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas un aizsardzības pasākumi īpaši 

aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres 

ieleja”” 

86 243 

12 289/2018 
Abavas ielejas attīstības 

centrs 

Informācijas un vides pieejamība Abavas 

senlejā 
21 000 

13 285/2018 
Pasaules dabas fonds, 

Nodibinājums 
Apsaimniekošanas pasākumi DP “Pape” 32 842 

14 269/2018 
Dagdas novada 

pašvaldība 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 

aizsardzības plāna pasākumu ieviešana 

Dagdas novadā 

36 677 

aktivitāte "Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana" 

1 291/2018 

Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūts 

"Silava" 

Atbildīgo speciālistu apmācība plēsēju sugas 

identificēšanai lauksaimniecības dzīvniekiem 

nodarīto postījumu gadījumos, kas ietver 

dabā atstāto pazīmju pārbaudes prasmes un 

paraugu ievākšanu DNS analīzēm 

11 143 

2 290/2018 

Latvijas Valsts 

mežzinātnes institūts 

"Silava" 

Brūnā lāča populācijas stāvokļa monitoringa 

uzlabošana Latvijā ar molekulārās ģenētikas 

metodēm 

38 576 

3 294/2018 

Daugavpils 

Universitātes Dabas 

izpētes un vides 

izglītības centrs, 

Biedrība 

Biotopa „Parkveida pļavas un ganības 

6530*” aizsardzības plānā paredzēto 

apsaimniekošanas pasākumu īstenošana 

dabas liegumos „Lubāna mitrājs”, „Sitas un 

Pededzes paliene” un „Mugurves pļavas” 

54 344 

4 292/2018 
Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība 

Mežirbes sugas aizsardzības plāna ieviešanas 

I kārta 
45 000 

aktivitāte "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku 

novēršanai" 

1 298/2018 
Saldus novada 

pašvaldība 

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā 

vides apdraudējuma riska novēršana Rubas 

pagastā 

30 000 

2 304/2018 Mārupes novada dome Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu 46 500 
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pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes 

novadā 

3 307/2018 
Beverīnas novada 

pašvaldība 
Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe 35 050 

4 302/2018 
Alūksnes novada 

pašvaldība 

Plūdu apdraudējuma riska samazināšana 

Zeltiņu pagastā 
39 084 

5 309/2018 
Brocēnu novada 

pašvaldība 

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā 

vides stāvokļa apdraudējuma riska 

novēršana, pārbūvējot notekūdeņu 

attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu 

ciemā 

56 000 

6 299/2018 Cēsu novada pašvaldība  
Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi  

Cēsu novadā 
30 812 

7 310/2018 
Amatas novada 

pašvaldība 

Zaubes muižas parka dabas vērtību 

ilgtspējīga apsaimniekošana 
22 554 

Nacionālas nozīmes vides aizsardzības projekti 

1 326/2017 
SIA Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 

2018. gadā 

416 300 

2 327/2017 

VSIA "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" 

Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un 

Ventas upju baseina apgabalos 
290 922 

3 325/2017 biedrība "Pēdas LV" Lielā Talka - Latvijai 100! (28.aprīlis) 61 183 

4 272/2016 
Nodibinājums "Latvijas 

Dabas fonds" 

Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas 

novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes  
20 014 

5 273/2016 
Nacionālais Botāniskais 

dārzs 

Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda 

kolekciju  un ekspozīciju uzturēšanas un 

eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 

2017.gada līdz 2019.gadam  

202 600 

6 27/2018 

Latvijas lauku tūrisma 

asociācija "Lauku 

ceļotājs"  

"Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija 

un pretendentu pārbaude 2017.gadā 
7 785 

7 133/2018 

VSIA "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" 

Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa 

ezeru apsekojums 
66 906 

8 136/2018 
Biedrība "Dabas 

koncertzāle" 
Dabas koncertzāle 2018 53 890 

9 262/2018 
A/s "Latvijas Valsts 

meži" 
Nemēslo mežā 4 300 

10 260/2018 
Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana 
194 563 

11 233/2018 SIA "Zemgales Eko" 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona 

"Brakšķi (1kārtas rekultivācija)  
156 263 

12 297/2018 
Nodibinājums "Vides 

izglītības fonds" 

FEE International programmu darbības 

nodrošināšana Latvijā 2018.gadā 
67 035 

13 311/2018 

VSIA "Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" 

Bīstamo atkritumu poligona “Zebrene” 

infiltrāta uzkrāšanas sistēmas renovācija 
100 005 

Pielikums Nr.2  budžeta apakšprogrammas 21.13.00 „Nozare vides projekti” 

2018.gada projekti  

 Reģ. Nr. Īstenotājs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums 

1 20/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Dendroloģisko stādījumu detalizēta 

inventarizācija to aizsardzības statusa 

nodrošināšanai 

40 000 

2 21/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Atbalsta un izpratnes veicināšana par 

dabas skaitīšanu, 2. posms 
57 394 

3 25/2018 Dabas aizsardzības DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM 30 730 
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pārvalde deleģēto funkciju nodrošināšanu 

bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un 

apsaimniekošanas jomā 

4 23/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 
Nacionālie parki laiku lokos 40 000 

5 19/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 
DAP darbinieku kvalifikācijas celšana 20 000 

6 300/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Militārā mantojuma sanācijas pasākums 

Dabas parkā “Pape” 
18 629 

7 335/2018 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Aktīvās atpūtas – dabas tūrisma 

veicināšana sabiedrībā 
12 219 

8 2/2018 Latvijas Dabas muzejs 
Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju 

pilnveidošana 
56 751 

9 3/2018 Latvijas Dabas muzejs 

Latvijas Dabas muzeja kapacitātes 

stiprināšana darbam ar divām 

mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu 

tūristu ģimenēm ar bērniem 

10 505 

10 6/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Latvijas dalības nodrošināšana 

starptautisko saistību vides jomā izpildē 
48 657 

11 16/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana 

starptautiskos pasākumos dabas 

aizsardzības jomā 

10 000 

12 13/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) 

no 2000 līdz 10 000 

29 022 

13 26/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Atbalsts Prezidentūrai Baltijas jūras valstu 

padomē 
5 550 

14 1/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

VARAM kapacitātes celšana valsts 

atbalsta jautājumos  
9 462 

15 5/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites 

sistēmas paplašināšana un pilnveidošana  
39 799 

16 14/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Emisijas faktoru noteikšana koksnes 

kurināmajam 
22 760 

17 330/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Metodiskais atbalsts zaļā iepirkuma 

piemērošanai 
27 344 

18 15/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Eiropas mobilitātes nedēļas 2018 

komunikācijas kampaņa  
18 750 

19 330/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Atbalsts integrētā LIFE projekta 

koncepcijas sagatavošanai 
9 900 

20 334/2018 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

Atbalsta nodrošināšana OECD ekspertu 

piesaistei Latvijas Vides snieguma 

novērtējuma (EPR) sagatavošanai 

10 000 

21 7/2018 Valsts vides dienests 
Starptautisko saistību izpilde labākai vides 

pārvaldībai 
14 558 

22 9/2018 Valsts vides dienests 
Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu 

pārvaldībai 
16 592 

23 10/2018 Valsts vides dienests 
Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas 

pilnveide 
80 223 

24 8/2018 Valsts vides dienests 
“Zaļā izcilība” – veltījums Latvijas 

simtgadei 
1 997 

25 4/2018 Valsts vides dienests Fiziskās apsardzes nodrošināšana 8 211 
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Dienvidu dīķa teritorijā 

26 11/2018 Valsts vides dienests 
Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz 

Latviju 
33 000 

27 12/2018 Valsts vides dienests 
VVD darbinieku profesionālās 

efektivitātes paaugstināšana 
20 000 

Pielikums Nr.3  budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „LIFE programmas projekti” 

2018.gada (un līdz 30.04.2019.) projekti  

 Īstenotājs 
Projekta nosaukums 

/saite uz projekta mājas lapu/ 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

70.06.00 finansējums 

Kopā 2018 2019 

1 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ķemeru Nacionālā parka 

hidroloģiskā režīma 

atjaunošana (HYDROPLAN) 

01.09.2011. 

– 

31.08.2016. 

963 823 251 676 25 928 0 

2 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Natura 2000 teritoriju 

nacionālā aizsardzības un 

apsaimniekošanas programma 

(NAT-PROGRAMME) 

01.09.2012. 

– 

28.02.2017. 

1 609 700 804 850 0 0 

3 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Lielā dumpja biotopa 

atjaunošana divos piekrastes 

ezeros Latvijā (LIFE 

COASTLAKE) 

01.09.2013. 

- 

31.08.2017. 

1 710 641 301 074 0 0 

4 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Alternatīvas biomasas 

izmantošanas iespējas 

bioloģiskās daudzveidības un 

ainavas uzturēšanai 

lauksaimniecības zemēs 

(LIFE GRASSSERVICE) 

01.10.2013. 

– 

31.12.2017. 

1 280 964 280 970 0 0 

5 

Vides 

aizsardzības 

militāro objektu 

un iepirkumu 

centrs 

Īpaši aizsargājamu putnu sugu 

aizsardzības stāvokļa 

uzlabošana Natura 2000 

teritorijā "Ādaži" (LIFE 

Putni Ādažos) 

01.11.2013. 

– 

31.10.2017. 

1 537 988 326 265 0 0 

6 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Ekosistēmu un to sniegto 

pakalpojumu novērtējuma 

pieejas pielietojums dabas 

daudzveidības aizsardzībā un 

pārvaldībā (LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi) 

01.06.2014. 

– 

31.05.2018. 

753 290 277 430 6 013 0 

7 
Latvijas 

Universitāte 

Prioritāro mitrāju biotopu 

aizsardzība un 

apsaimniekošana Latvijā 

(LIFE MITRĀJI) 

02.06.2014. 

- 

30.11.2017. 

983 649 174 806 0 0 

8 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Integrēta plānošanas pieeja 

zālāju dzīvotspējai (LIFE 

VIVA GRASS)  

01.06.2014. 

- 

30.11.2018. 

2 751 426 241 531 56 331 0 

9 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

Degradēto purvu atbildīga 

apsaimniekošana un 

ilgtspējīga izmantošana 

Latvijā (LIFE REstore) 

01.09.2015. 

-  

31.08.2019. 

1 828 318 251 650 110 324 86 678 

10 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

Baltijas pilotpasākumi bīstamo 

ķīmisko vielu emisiju 

samazināšanā, izmantojot 

aizvietošanu un resursu 

efektivitāti (Fit for REACH) 

01.10.2015. 

- 

31.03.2020. 

4 458 762 295 000 78 000 0 

http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/
http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/
http://ldf.lv/lv/projects/life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/life-coastlake
http://ldf.lv/lv/projects/life-coastlake
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://grassservice.balticgrasslands.eu/
http://putniadazos.lv/lv
http://putniadazos.lv/lv
http://putniadazos.lv/lv
http://putniadazos.lv/lv
http://putniadazos.lv/lv
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://www.mitraji.lv/
http://www.mitraji.lv/
http://www.mitraji.lv/
http://www.mitraji.lv/
http://vivagrass.eu/lv/
http://vivagrass.eu/lv/
http://vivagrass.eu/lv/
http://restore.daba.gov.lv/public/
http://restore.daba.gov.lv/public/
http://restore.daba.gov.lv/public/
http://restore.daba.gov.lv/public/
http://www.fitreach.eu/lv
http://www.fitreach.eu/lv
http://www.fitreach.eu/lv
http://www.fitreach.eu/lv
http://www.fitreach.eu/lv
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 Īstenotājs 
Projekta nosaukums 

/saite uz projekta mājas lapu/ 

Īstenošanas 

laiks 

Kopējās 

projekta 

izmaksas 

70.06.00 finansējums 

Kopā 2018 2019 

11 
Valkas novada 

dome 

Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām integrēšana vietējo 

pašvaldību darbībā (LIFE 

LOCAL ADAPT) 

01.07.2016. 

- 

30.06.2021. 

3 070 065 16 400 5 000 0 

12 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

LIFE AQPOM: Mazā ērgļa 

aizsardzības nodrošināšana 

Latvijā 

01.08.2016  

- 

30.09.2021. 

2 495 321 174 806 101 720 0 

13 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

GrassLIFE: Zālāju 

atjaunošana un to dažādas 

izmantošanas veicināšana 

01.09.2017. 

- 

31.03.2023. 

4 401 118 558 333 111 666 111 667 

14 

Carnikavas 

novada dome LIFE CoHaBit – Piekrastes 

biotopu aizsardzība dabas 

parkā “Piejūra” 

01.09.2016. 

- 

31.08.2020. 

970 067 218 741 100 000 0 

Dabas 

aizsardzības 

pārvalde 

   55 201 27 859 

15 
Latvijas 

Universitāte 

Degradēto purvu atjaunošana 

CO2 emisiju samazināšanai 

Austrumbaltijas reģionā 

01.07.2016 

-  

30.06.2021. 

6 010 517 120 650 24 130 24 130 

16 

Baltijas Vides 

Forums, 

Biedrība 

REACH Regulā paredzēto 

patērētāju tiesību īstenošana 

attiecībā uz informāciju par 

ķīmiskajām vielām produktos 

ar IT rīku palīdzību (LIFE 

AskREACH)   

01.09.2017. 

– 

31.08.2022. 

6 996 368 94 750 23 687 0 

17 

Latvijas Dabas 

fonds, 

Nodibinājums 

Klimata atbildīga 

lauksaimniecība Latvijā 

(CRAFT)     

01.04.2018. 

– 

30.06.2023. 

1 987 764 414 218 50 408 109 775 

18 ALINA, SIA 
Alina LIFE publiskā platforma 

(ALOSP) / (ALFIO) 

01.07.2018. 

– 

30.06.2021. 

2 398 160 478 152 0 0 

19 BalticFloc, SIA 

Alternatīva makulatūras 

atkritumu un kaņepju šķiedras 

pārstrāde, inovatīvos 

siltumizolācijas materiālos ar 

uzlabotu siltumvadītspēju 

(PHIPP) 

03.09.2018. 

– 

01.09.2021. 

2 943 225 480 000 0 0 

 

https://www.life-local-adapt.eu/en
https://www.life-local-adapt.eu/en
https://www.life-local-adapt.eu/en
https://www.life-local-adapt.eu/en
https://ldf.lv/lv/projects/life-aqpom-maza-ergla-aizsardzibas-nodrosinasana-latvija
https://ldf.lv/lv/projects/life-aqpom-maza-ergla-aizsardzibas-nodrosinasana-latvija
https://ldf.lv/lv/projects/life-aqpom-maza-ergla-aizsardzibas-nodrosinasana-latvija
https://ldf.lv/lv/projects/grasslife-zalaju-atjaunosana-un-dazadas-izmantosanas-veicinasana
https://ldf.lv/lv/projects/grasslife-zalaju-atjaunosana-un-dazadas-izmantosanas-veicinasana
https://ldf.lv/lv/projects/grasslife-zalaju-atjaunosana-un-dazadas-izmantosanas-veicinasana
https://life-peat-restore.eu/lv/
https://life-peat-restore.eu/lv/
https://life-peat-restore.eu/lv/

