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 Nepieciešamās apmācības Latvijā īstenoto 

LIFE projektu ieviesējiem 
 

Ievads 
 

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

LIFE LAT) projekts tika izveidots, lai veicinātu sekmīgo LIFE programmas projektu 

apjomu Latvijā. Kapacitātes veidošanas projektu pamatu un formātu nosaka LIFE regulas 

18. panta f) punkts. Ar šiem projektiem nodrošina finansiālu atbalstu pasākumiem, kuri 

paredzēti dalībvalstu spēju kāpināšanai. 

 

Efektīvākai mērķu sasniegšanai tika izveidota  LIFE atbalsta vienība CAP LIFE LAT 

projekta ietvaros, lai sniegtu atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Projektā 

tiek plānots organizēt regulāras apmācības LIFE projektu realizētājiem, lai pārvarētu 

identificētās kapacitātes barjeras projektu ieviešanas un pēc-ieviešanas fāzēs.  

 

Lai veiksmīgi realizētu šo apmācību, tika veikta aptauja un diskusijas ar LIFE projektu 

ieviesējiem, noskaidrojot, kādas ir aktuālākās problēmas ar ko nācies saskarties LIFE 

projektu ieviešanā un nodrošinot projekta ilgtspējību, kā veidot labāku sadarbību starp 

projektu ieviesējiem, pieredzes apmaiņu un LIFE projektu efektivitātes sistemātisku 

novērtējumu. 

 

LIFE projektu īstenotāji 2016. gada finansēšanas periodā 
 

LIFE projektu pieteikumu sagatavošana un ieviešana prasa labas zināšanas vides jomā un 

arī par LIFE programmu, tādēļ sekmīgu projektu ieviesēji pārsvarā ir vienas un tās pašas 

organizācijas, kurām ir liela pieredze LIFE projektu īstenošanā. Latvijā šobrīd tiek realizēti 

13 LIFE projekti to dažādās ieviešanas fāzēs – uzsākšanas, vidus ziņojuma un noslēguma, 

kā arī pēc-ieviešanas fāzēs. Latvijā aktīvākās LIFE projektu ieviesējas ir Dabas 

aizsardzības pārvalde un pamatā divas NVO (Latvijas Dabas fonds un Baltijas Vides 

forums), kā arī augstākās izglītības institūcijas (Latvijas Universitāte, Daugavpils 

universitāte). Arī dažas valsts un pašvaldību institūcijas ieviesušas atsevišķus LIFE 

projektus Latvijā.  
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Kopumā no 13 LIFE projektiem, kas tiek realizēti 2016. gadā, tika aptaujāti un aicināti 

dalīties pieredzē astoņu projektu darbinieki, kas izteica priekšlikumus, kādas 

apmācības, organizētas LIFE projekta CAP LIFE LAT ietvaros, viņi apmeklētu un par 

kādām tēmām ir nepieciešams saņemt padziļinātu informāciju vai veicināt diskusijas, 

pieredzes apmaiņu ar citiem LIFE projektu ieviesējiem. Aptauja un diskusijas tika 

veiktas pirmās Latvijā īstenoto LIFE projektu sadarbības tikšanās laikā 2016.gada 

27.maijā. 

 

Aptaujas dalībnieku izvirzītas tēmas: 

Kā izvēlēties pareizos LIFE projektu īstenotājus – partnerus?  

Ieteikumi no aptaujas dalībnieku puses no savas pieredzes- meklēt partnerus pēc 

nozarēm un ne obligāti lielākos.  

Ieteikums izveidot datu bāzi ar tiem, kas jau ir ieviesuši LIFE projektus Latvijā un 

aicināt savā starpā sazināties pēc interesējošām nozarēm.  

No pieredzes - visriskantākā ir mazu uzņēmumu iesaistīšana vai iepriekš nepazīstamas 

organizācijas, kurām nav daudz gadu sadarbības pieredze, jo LIFE finanšu 

administrēšanas sistēma ir sarežģīta un maziem uzņēmumiem nav kapacitātes to 

izprast. 

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav pietiekamu zināšanu par Eiropas Savienības 

finanšu instrumentu apguvi. Viņu prioritāte ir viņu bizness.  

Komentārs no aptaujas dalībnieka attiecībā uz to, ja ES finansējuma piešķiršanas 

prasības ir šķērslis, lai organizācija kļūtu par partneri, tad labi, ka šāda barjera pastāv. 

Ja organizācija nav spējīga izprast LIFE programmas nosacījumus, lai piedalītos 

projektā un kaut ko sasniegtu, tad šāda projekta realizēšana būs problemātiska gan 

koordinētajam saņēmējam, gan saistītajam saņēmējam. Katram partnerim ir jābūt 

atbildīgam par to, ko ir ieplānojis darīt un kā to izdarīs. Labs mehānisms, lai projektos 

būtu domājoši un gudri partneri. 

No otras puses tas ir arī ideālistisks skatiens. Pie reālās darbības parādās problēmas, 

partneris atzīstās, ka līdz galam nav izpratis LIFE programmas noteikumus un prasības, 

un ko ir parakstījis, tādēļ pēc projekta apstiprināšanas vēlās atkāpties. 

Ieteikums iesaistīt privātos uzņēmējus kļūt par partneri. LIFE programma sniedz 

iespēju iegādāties un testēt alternatīvas un jaunas iekārtas. 
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Komentārs - pavisam maziem uzņēmumiem nav interesanti piedalīties, jo tie pārsvarā 
strādā uz iekšējo tirgu un nevēlās pakļaut savu darbību jaunām papildus pārbaudēm 
kādu jauninājumu dēļ. Līdz ar to nav pietiekami ieinteresēti. Tā ir vispārēja nostāja. 

No pieredzes - Bieži ir tā, ka projekta pieteikums ir iesniegts un komisija izvirza prasību 

samazināt budžetu, lai pieteikums tiktu apstiprināts. Daudzos gadījumos ir būtiskas 

izmaiņas skaitļos. Ja partnerim sākotnēji bija interese, tad pēc ieteiktā budžeta 

samazināšanas partneris vairs nevēlās piedalīties projekta realizācijā, jo administratīvi 

darba apjoms paliek tāds pats, tikai tiek samazinātas izmaksas aktivitātēs. Ja 

partnerībā ir iesaistītas pašvaldības, tad lēmums piedalīties projektā var būt arī 

politisks lēmums, bet ja mainās pašvaldības vadība, parādās pretēja attieksme pret 

projektu.  

Ieteikums - kad projekts ir uzsācies, ir jāsaprot pēc iespējas ātrāk, vai visi partneri 

uzņemsies atbildību par plānotajām aktivitātēm, kas ir paredzētas projektā un ja nē, 

tad jau pašā projekta ieviešanas sākuma stadijā mainīt partneri vai pat atteikties no 

aktivitātes. Grūtāk to ir veikt, ja partneri ir saistīti pēc ģeogrāfiskā plānojuma vai kāds 

uzsāk noteiktu darbību un nākošais to turpina attīstīt nākošajā fāzē. Tādēļ uzmanīgi 

jāplāno katra partnera ieguldījums un kapacitāte.  

No pieredzes - būtiska kļūda projekta plānojuma procesā ir, ja nelielai zemnieku 
saimniecībai/organizācijai tiek atvēlēts nopietns budžets un aktivitāšu apjoms. Tas ir 
risks gadījumā, ja ir paredzēta nopietna darbība, bet partneris to neuzsāk. 
Līdzfinansējums tiek zaudēts, projekta uzdevumi neizpildīti, nepieciešami finansējuma 
piešķiršanas līguma grozījumi, varbūt jauna partnera iesaistīšana, kurš vēl jāatrod, 
jāuzsāk pārrunas. Ļoti sarežģīts process, jo mainās daudzas projekta sadaļas un kavējās 
aktivitāšu ieviešanas laika grafiks. Finansiālās izmaksas apstiprina tikai ar gala 
ziņojumu.  

Darba organizācija ar sadarbības partneriem. Partneru maiņa un ar 
to saistītie grozījumi projekta aktivitāšu ieviešanā un laika grafikā.  

Ieteikums – Jārunā, kādi grozījumi ietilpst kategorijā saskaņojums e-pastā, 
saskaņojums ar vēstuli, saskaņojums finansējuma līgumā. 

Komentārs - darba organizācija ar sadarbības partneriem atšķiras pēc dažādām 
projekta realizēšanas metodēm. Darbs ar katru projekta partneri, kā izvēlēties 
prioritātes, kam pievērst papildus uzmanību ikdienas darbā, kā aizpildīt finanšu 
tabulas.  

Ieteikums - mācīties no savas pieredzes – apmācību semināra dalībnieki sagatavo 

interesējošos jautājumus, uz kuriem apmācību laikā tiek saņemta atbilde.  
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Komentārs - attiecībā uz darba organizāciju var izdalīt atšķirīgas pieejas pēc 

organizācijas struktūras, vai tā ir valsts iestāde, pašvaldība vai NVO.  

Ieteikums – katrs LIFE projekta partneris stāsta par savu pieredzi, kas strādā, kas 

nestrādā. 

Sabiedrības (tai skaitā nozares ministrijas) izglītošanas un 
iesaistīšanas politika LIFE projektu ieviešanā.  

Piemērs par kontrolēto mežu dedzināšanu, kad sabiedrības lielākā daļa nav 
informēta par tādas metodes labvēlīgo ietekmi uz biotopu atjaunošanos un 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanu. 

Komentārs - Projektos ir plānotas aktivitātes, kas saistītas ar tālākiem politiskajiem 

institūciju lēmumiem. Tie nav tikai apsaimniekošanas pasākumi, bet caur projektiem 

jārealizē un jāiniciē ES politikas un tiesību aktu izstrāde un īstenošana, tādēļ projektiem 

ir jābūt atbalstītiem attiecīgās ministrijas līmenī. 

 

Pozitīvs piemērs – informatīva semināra laikā notiek pieredzes apmaiņas vizīte, 

došanās dabā kopā ar masu mediju un ministriju pārstāvjiem. Tāds vienas dienas 

interaktīvs pasākums sagatavo gan politiķus, gan medijus labākai LIFE projektu 

izpratnei un nepieciešamībai šādus projektus atbalstīt.  

LIFE programmas indikatori 

No pieredzes - Ar katru LIFE programmas uzsaukumu tiek izvirzītas jaunas prasības 
nodrošināt projekta sākotnējos un projekta gaitā sasniedzamos kvantitatīvos rādītājus. 
Indikatoru atskaite tiek dažādi aizpildīta un daudz neskaidrību, kā to pareizi aizpildīt 
un kas notiek, ja kāds no plānotajiem rādītājiem netiek sasniegts. Cik lielā mērā tas 
ietekmē projekta budžetu un attiecināmās izmaksas.  

Ieteikums – Aicināt vieslektorus un pārstāvjus no EASME, lai izskaidro kā pareizi 
aizpildīt indikatoru tabulu un kādas metodes lietot, nosakot kvantitatīvos rādītājus. 

Komentārs – Būtiski ir papildināt izpratni par to, kā sasniegt LIFE Klimata 
apakšprogrammā noteiktos projektu mērķu indikatorus. Šāda apmācība būtu 
mērķtiecīgi vērsta arī uz Latvijas noteikto klimata mērķu attiecināšanu uz LIFE 
programmu, izvērtējot kādas Latvijas klimata prioritātes būtu īstenojamas ar LIFE 
Klimata pasākumu apakšprogrammas palīdzību. 

Par projekta budžeta grozījumiem 

Piemērs – jautājumi par izmaiņām budžeta kategorijās, ja ir atkāpes no plānotā, 
kādus izvirzītos grozījumus saskaņot ar ES un ko var darīt bez īpašām saskaņošanām. 
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Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un biotopu apsaimniekošanas 
un atjaunošanas ilgtspējības nodrošināšana, sagatavojot un 
īstenojot LIFE projektus 

Ieteikums - Parādīt, kādā veidā iespējams nodrošināt ilgtspējību. Kādus dokumentus, 
finanšu instrumentus lietot, lai to nodrošinātu. Arī dabā, lai būtu pamatojums 
attiecīgajām projekta aktivitātēm un nodrošināts sasniegto rezultātu turpinājums. 
Izvērst šo tēmu katrai LIFE programmas Vides un klimata pasākumu 
apakšprogrammai. 

Komentārs - Finansiāli tas ir ļoti smagi, jo projektam beidzoties arī finansējums 

beidzas. Bet projektā sasniegto rezultātu uzturēšanas pasākumi ir dažādi, daži partneri 

vairs nav spējīgi to izdarīt, bet ir iespēja atrast arī jaunus apsaimniekotājus. Piemēram 

Latvijas Valsts Meži pārņēma gruntsūdeņu monitoringu. Parasti to pārņem 

apsaimniekotājs, ja ir iesaistīts konkrētās aktivitātes īstenošanā. Katrs gadījums ir 

atšķirīgs. Būtiskākais jautājums, vai apsaimniekotās teritorijas īpašnieks to grib darīt. 

No pieredzes - To var veiksmīgi turpināt, ja ir nākošais projekts, kura intereses sakrīt. 

Uzturēt ar nākamā projekta finansējumu. Tas neprasa nekādus papildus ārējus 

līdzekļus. 

Ieteikums – Noslēgt līgumus ar zemes īpašniekiem par biotopu uzturēšanu pēc 
projekta beigām. 

Sadarbība ar  zemes īpašniekiem. 

Ieteikums – Kā pārliecināt zemes īpašniekus piedalīties projektā, kā panākt 
vienošanos, lai zemes īpašnieks piekristu zemes izmantošanai LIFE projektā, kādi būs 
viņa ieguvumi. LIFE projekta realizācijas nestandarta problēmu risinājumi. 

Komunikācijas vadība. Laika plānošana un argumentācijas māksla. 

Ieteikums – Par LIFE projektu darbu ar iedzīvotājiem, partneriem un masu medijiem, 
pareizas un patīkamas uzvedības izstrāde, kas ir viens no veiksmes faktoriem 
lietišķajā pasaulē, lai vairotu pašapziņu un cieņu pret citiem. Pieredzes apmaiņa ar 
projektu komunikāciju speciālistiem. 

Komentārs - Uz komunikācijām daudzi krīt iekšā. Tā ir viena no atslēgām, lai LIFE 
programma veiksmīgi darbotos. Jāaicina nozares speciālisti un jāveicina diskusija, par 
pieredzi katrā LIFE projektā.  

No pieredzes – LIFE projektu īstenotāji plāno informācijas aktivitātes katrā projektā 
atsevišķi un bieži tie izpilda tikai minimālās prasības un nosacījumus. Projektu 
aktivitātes nav savstarpēji saskaņotas. Vajadzētu organizēt lielākas informācijas 
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kampaņas un popularizēt LIFE projektos sasniegtos rezultātus un programmas 
ieguvumus Latvijā, jo šobrīd nenotiek sistemātiska LIFE projektu rezultātu 
publiskošana. 

Risku vadība. Projektu vadība no profesionālā viedokļa 

Komentārs – LIFE projektu vadība un administrēšana jāuztic cilvēkam, kas ļoti labi 
pārzin LIFE programmu, kam ir pieredze ES projektu ieviešanā un darbā ar cilvēkiem. 
Projektu vadītāju kompetences trūkuma dēļ daži projekti tiek ieviesti mazāk kvalitatīvi, 
ar problēmām un kavējumiem. Apmācība projektu vadības jautājumos uzlabotu 
projektu vadītāju kapacitāti, veicinātu savstarpējo komunikāciju un sadarbību dažādu 
problemātisku jautājumu risināšanā. 

Ieteikums – projekta noslēguma fāzē būtu nepieciešams veicināt projektu 
pašnovērtējumu par to sekmīgumu un efektivitāti. Tajā būtu nepieciešams iekļaut 
izvērtējums arī par to, kādas metodes tikušas izmantotas projektā un cik tās ir bijušas 
veiksmīgas. Šāds projektu sekmīguma un efektivitātes izvērtējums kalpotu kā 
pieredzes apkopojums par vides apsaimniekošanas metodēm.  

Grāmatvedības un finanšu jautājumi 

Piemērs ar neattiecinām personāla izmaksām. No projektu pieredzes ir speciālisti, kas 
paralēli valsts iestādei darbojās ar LIFE projektā. Veidojās likmes starpība. Starpība 
formāli ir neattiecināma. Šādu apmācību varētu organizēt atsevišķi projektu 
grāmatvežiem.  

No pieredzes – ir ļoti daudz finanšu jautājumu, kuri nav skaidri definēti LIFE 
programmas finanšu un administratīvajās vadlīnijās. Lai izvairītos no nepareizas 
grāmatvedības noteikumu interpretācijas,  būtu ieteicams uzaicināt speciālistus ar lielu 
LIFE projektu administrēšanas un finanšu jautājumu pieredzi. 

Ieteikums – dodoties uz šādu semināru, visiem dalībniekiem sagatavot sev 
interesējošos jautājumus un iesniegt priekšlikumus par projekta ieviešanas 
neskaidrībām, kuras netiek skaidri norādītas arī LIFE programmas vadlīnijās. 

Par iepirkumiem 

Piemēri - Kā Eiropa uz to skatās? Jāizstrādā kritēriji, lai sanāktu saimnieciski 
izdevīgākie. Otrs risinājums – lielais iepirkums par pasākuma organizēšanu, lai tos 
organizē viena kompānija un tiek samaksāts kā pakalpojuma sniedzējam. Protams, jo 
lielāka organizācija, jo lielākas izmaksas.  

No pieredzes - Bieži vien projekti riskē un saskarās ar problēmām iepirkumu veikšanā, 
jo skatās šauri. Ja martā jau sen ir sasniegti 6000 iestādei kā tādai, tad iespējams oktobrī 
jau jārīko lielā procedūra. Viena no problēmām arī ir laika plānojums. Projekta finanšu 
speciālistam uzsākot projektu ir jāizvērtē visi nepieciešamie pakalpojumi un jāizdala 
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līdzīgie, kā piemēram semināru ēdināšana, telpu īre. Ja ir zināms, tik un tik semināri 
paredzēti, tad pārsvarā katrs seminārs tiek organizēts atsevišķi, bet vienkāršākais ir 
taisīt vienu iepirkumu semināru nodrošināšanai. Tad ir viens pakalpojumu sniedzējs, 
kas organizē visus seminārus. Līdzīgi ar komandējumiem. Un uzvarētājs uzvar pēc 
nulles peļņas principa un pamatojoties uz atsaucēm par šo pakalpojuma sniedzēju, ja 
tādas ir pieejamas. 

Ieteikums - Lai izvēlētos kvalitatīvus pakalpojuma sniedzējus, jāizstrādā konkrēti 

kritēriji. Kritēriju izstrāde ir visgrūtākais process. Pirms tam jāveic pamatīga izpēte 

par nepieciešamo produktu vai pakalpojumu. Telefoniska aptauja, kurā piefiksē visus 

kritērijus. Liels arguments ir pēcserviss un garantijas, uzturēšanas izmaksas. Projekta 

ietvaros jāparedz visu paketi.  

Ieteikums - Par iepirkumiem varētu uzaicināt arī pārstāvi no Iepirkumu uzraudzības 

biroja.  

Par inovatīvām vides tehnoloģijām 

Piemērs par piesārņojuma mazināšanas metodēm, kā mazināt rūpniecisko 
piesārņojumu, kā notiek vides apsaimniekošana uzņēmumos, varbūt ir kāda jauna, 
inovatīva tehnoloģija, kuru varētu attīstīt ar LIFE projekta palīdzību. 

Ieteikums – lai piesaistītu zinātniskās institūcijas pētījumu veikšanai, ir 
nepieciešama informācijas apmaiņa, kas veicinātu sadarbību, piemēram slēdzot 
līgumus ar zinātniskajām institūcijām par datu un informācijas izmantošanu, jaunu 
risinājumu vai tehnoloģiju ieviešanu. 

No pieredzes – LIFE programmas Vides apakšprogrammas vājākā vieta Latvijā ir 
inovāciju nodrošinājums, skatījums uz Latvijas darbības plāniem no ES viedokļa, 
salīdzinājums ar vides aktualitātēm ES, pietrūkst vides aktivitātēm zinātniski 
pētnieciskais pamats. Apmācību semināram būtu jāfokusējas uz šiem aspektiem, 
veicinot plašākus projektu mērķus, ne tikai risinot vides problēmas reģionāli un 
ieteicamā minimuma apjomā. 

Tēmas, kādas ir plānotas organizēt LIFE CAP LIFE LAT projekta 

ietvaros 

LIFE Daba un bioloģiskā daudzveidība:  

1. Kā pilnveidot dabas aizsardzības politiku, izmantojot LIFE programmas 
finansējumu? 

2. Ieinteresēto pušu pievienošana/labvēlība un sociāli ekonomiskie faktori 
dabas aizsardzībā 
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3. Ideju attīstības veicināšana, lai nodrošinātu projektu saistību ar ES politikas 
prioritātēm, piemēram, uz ekosistēmām balstīta pieeja, ekosistēmu 
pakalpojumi, teritoriālā plānošana, starpnozaru integrācija un aizsardzības 
mērķi. 
 

LIFE Vide un resursu efektivitāte: 

4. Inovācijas un resursu efektivitāte 
5. ES vides politikas jautājumu pielāgošana Latvijas izvirzītajām prioritātēm – 

potenciālo LIFE projektu ieviešanas un piemērošanas izaicinājumi 
6. Sinerģijas veidošana starp Pētniecības un attīstības programmu un 

projektiem kā pamats LIFE Vides apakšprogrammas projekta pieteikumam. 
 

LIFE klimata pasākumi: 

7. Klimata pielāgošanās politikas ieviešana Latvijā: izaicinājumi un iespējas. 
8. LIFE Klimata pasākumu apakšprogrammas projektu augsti 

uzstādītie/ambiciozie indikatori un kā tos izpildīt 
                 

LIFE Pārvaldība un informācija (gan Klimata, gan  Vides apakšprogramma): 

9. Informācijas kampaņas 
10. Jauni paņēmieni un mērķgrupu pētījumi (ieskaitot aptauju dažādās formas, 

izvērtējumu un balsošanas programmatūras izmantošanu) 
11. Pārvaldība: iespējas, ko piedāvā LIFE programma, lai pilnveidotu pārvaldības 

jautājumus Latvijā. 
 

Visiem aptaujas dalībniekiem ir interese piedalīties apmācībās šādās apmācībās. 

Priekšlikums šos seminārus ļaut apmeklēt arī tiem, kuri vēl tikai raksta.  

 

Kopsavilkums 

Šo apmācību semināru rezultātā paaugstinātos LIFE projektu ieviesēju kompetence, 
tiktu veicināta savstarpējā sadarbība, kas savukārt sekmētu veiksmīgu LIFE projektu 
ieviešanu Latvijā. Uzkrājot pozitīvu pieredzi LIFE programmas finanšu instrumenta 
apguvē, tas radītu stabilu progresu jaunu projektu pieteikumu sagatavošanā un 
iesniegšanā ES. Pieredzējušajiem projektu pieteicējiem būtu vieglāk atrast uzticamus 
sadarbības partnerus, tiktu veicināta sadarbība ar pētniecības institūcijām, kā arī 



 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

“Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)  

varētu tikt realizēti apjomīgāki projekti, kur partneri ar līdzīgām interesēm un 
mērķiem apvienotos.  

Semināri par ES vides politikas jautājumu pielāgošanu Latvijas izvirzītajām 
prioritātēm un sabiedrības izglītošanas un iesaistīšanas politika LIFE projektu 
ieviešanā, kā arī prasmīgas informācijas par LIFE programmu izplatīšana nozaru 
ministrijās sekmētu valsts atbildīgo institūciju atbalstu LIFE projektiem un projektu 
rezultātu integrāciju vides politikā.  

 


