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Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā  

sasniegto 2016. gadā 

(Self-assessment of the project success) 

KOPSAVILKUMS 

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

LAT) uzsāka darbību 2016. gada 1. janvārī un tas ilgs līdz 2019. gada 31. decembrim. 

CAP LIFE LAT projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu 

Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai 

aprīlī tika izveidota LIFE atbalsta vienība trīs darbinieku sastāvā un maijā pievienojās 

arī komunikācijas speciālists. LIFE atbalsta vienībā visi interesenti var saņemt 

konsultācijas un ieteikumus gan no atbalsta vienības speciālistiem, gan tiek iesaistīti 

arī vides aizsardzības un klimata pasākumu jautājumos pieredzējuši speciālisti no 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kas ir projekta 

koordinējošais saņēmējs. Projekta ietvaros tiek organizētas arī regulāras LIFE 

projektu pieteicēju un realizētāju apmācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi 

vietējā, Baltijas un ES mērogā. LIFE atbalsta vienība nodrošina arī LIFE 

dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.  

PROJEKTA UZDEVUMU IZPILDES NOVĒRTĒJUMS 

Lai sekmīgi veicinātu LIFE programmas līdzekļu apguvi Latvijā un piesaistītu jaunus 

projektu pieteicējus, galvenais projekta uzdevums 2016. gadā bija LIFE atbalsta 

vienības izveidošana. Tas veiksmīgi tika izpildīts un maijā LIFE atbalsta vienība 

uzsāka savu darbību pilnā sastāvā ar vienības vadītāju, diviem LIFE programmas 

koordinējošajiem speciālistiem un komunikācijas speciālistu. 

Projektā plānotās aktivitātes tiek īstenotas attiecīgi pēc apstiprinātā projekta plāna 

2016. gadam, kas ļauj veiksmīgi sekot līdzi projekta progresam un izpildīt visas 

plānotās aktivitātes. No 18 aktivitātēm, kas bija jāizpilda 2016. gadā, divas aktivitātes, 

kas ir plānotas veikt koordinējošam saņēmējam, vēl nav uzsāktas. Tās tiks izpildītas 

līdz 2017. gada 31. jūlijam. Sešpadsmit aktivitātes ir veiksmīgi uzsāktas un 

turpināsies visa projekta laikā, kas nozīmē, ka darba plāns ir realizējams un 

sasniedzams plānotajos termiņos.   

Aktivitātes Status 

A.1: LIFE programmas veiksmīgas ieviešanas uzlabošana Latvijā    Nav uzsākts 
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A.2: LIFE programmas prioritāšu novērtējums Uzsākts 

A.3: Kapacitātes celšana jaunām LIFE programmas iespējām Nav uzsākts 

A.4: Nacionālās likumdošanas pielāgošana, atbalstot LIFE programmas 

ieviešanu 

Uzsākts 

A.5: Latvijas LIFE atbalsta vienības izveidošana   Uzsākts 

A.6: Semināri un apmācību programmas Uzsākts 

A.7: LIFE Konsultatīvā padome Uzsākts 

A.8: Tehniskā palīdzība, atrisinot valodas barjeru. Uzsākts 

A.9: Pieredzes apmaiņa par LIFE projektu pieteikumu rakstīšanu un ieviešanu Uzsākts 

A.10: Pieredzes apmaiņa par LIFE programmas ieviešanu un kapacitātes 

celšanu 

Uzsākts 

B.1: Projekta ietekmes novērtēšana pēc iesniegtajiem projekta pieteikumiem Uzsākts 

B.2: Projekta progresa novērtējums Uzsākts 

C.1: LIFE programmas atpazīstamības veicināšana Latvijā Uzsākts 

C.2: Risinājumi labākai realizēto projektu rezultātu pārņemšanai Uzsākts 

C.3: “Labākais LIFE projekts” nominācija Uzsākts 

C.4: LIFE programmas mājaslapa Uzsākts 

D.1: Projekta vadība Uzsākts 

D.2: Uzraudzības grupa Uzsākts 

Aktivitāšu apraksti un to izpilde sīkāk ir aprakstīta pirmajā projekta Progresa 

atskaitē. 

Projekta indikatoru izvērtējums  

1. daļa - Personāls    

Tabula 1    

Indikatori Mērķis Pamats Rezultāts 

Personāls pieņemts darbā 4 0 4 

Apmācītie darbinieki 15 1 5 

Pieredzes apmaiņas ar ES dalībvalstīm 
pasākumu skaits  

6 0 1 

Personāla dalība pieredzes apmaiņas 
semināros un vizītēs starp ES 
dalībvalstīm 

8 1 5 
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Projekta ietvaros paredzēts nodarbināt 3 pilna laika darbiniekus un 1 nepilna laika 

darbinieku Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā (LVAFA), izveidojot LIFE 

atbalsta vienību, 1 pilna laika darbinieku – Projekta vadītāju Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kā arī 2 darbinieku papildus darbs (1 

LVAFA koordinators, 1 VARAM koordinators) tiek noteikts kā pašu ieguldījums 

projektā.  

LIFE atbalsta vienība tika izveidota 2016. gada aprīlī un pilnā sastāvā maija mēnesī 

(kopā – 4 cilvēki). Projektā bija paredzēts LIFE atbalsta vienībai uzsākt darbu janvārī, 

tādēļ vienības speciālistiem nepietika laiks, lai veiktu pienācīgu projekta darbinieku 

apmācību, organizējot kopīgas apmācības ar VARAM speciālistiem, lai padziļinātu 

savu pieredzi, zināšanas, kā bija plānots projektā. Tikai pieci cilvēki (atbalsta vienības 

darbinieki un LVAFA koordinators) iespēju robežās piedalījās apmācībās un tikās ar 

pieredzējušiem LIFE projektu ieviešanas speciālistiem. 

Projekta vadītājs VARAM 2016.gadā netika pieņemts un līdz ar Progresa atskaiti tiek 

piedāvātas izmaiņas personālā. Projekta vadītāja trūkums ietekmēja dažu aktivitāšu 

ieviešanas uzsākšanu un ieviešanu, taču saskaņā ar piedāvātajām izmaiņām, šīs 

aktivitātes plānots ieviest līdz 2017.gada vidum. LVAFA un VARAM koordinatoriem 

(LVAFA direktors un VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece) 

darbība projektā noteikta kā papildus pienākums tiešajiem darba pienākumiem. 

Projekta ietvaros 2016.gadā organizēts 1 pieredzes apmaiņas pasākums starp ES 

dalībvalstīm – Baltijas projektu tikšanās 25.-26.augustā.  Līdz šim LIFE programmas 

ietvaros īstenoti vairāki veiksmīgi starpvalstu projekti, tajā skaitā arī projekti, kuros 

sadarbojušies speciālisti no visām Baltijas valstīm, taču šāds seminārs, kas apvienoja 

visu projektu realizētāju pieredzi, notika pirmo reizi. Tikšanās laikā Igaunijas, Latvijas 

un Lietuvas pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar katrā valstī notiekošajiem LIFE 

projektiem, daloties ar savstarpējo pieredzi, īpašu uzmanību pievēršot 

veiksmīgākajām praksēm. Papildus informatīvajai daļai, semināra dalībnieki 

apmeklēja klātienē arī vienu no šobrīd aktuālajiem Latvijas projektiem – “Putni 

Ādažos”, kur tiek atjaunotas lielas biotopu platības, lai nodrošinātu atbilstošus dzīves 

apstākļus teritorijā mītošajām aizsargājamām sugām. Kopumā pasākumos piedalījās 

33 dalībnieki no visām 3 Baltijas valstīm. 

Pirmajā projekta gadā tika apmeklēti 2 starptautiski pieredzes apmaiņas pasākumi, 

kuros kopā piedalījās 5 projekta darbinieki. Lai veiksmīgi uzsāktu darbu projektā, divi 

darbinieki (VARAM koordinators un LIFE atbalsta vienības vecākais eksperts) 

apmeklēja EK organizēto LIFE nacionālo kontaktpunktu sanāksmi Briselē par 



 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

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

izmaiņām LIFE programmas 2016. gada uzsaukumā, kas sniedza pirmo ieskatu par 

LIFE programmas nosacījumiem un iespējām. Gada beigās 2 LIFE atbalsta vienības 

vecākie eksperti un LVAFA koordinators piedalījās starptautiskā seminārā Ungārijā, 

kur piedalījās citu ES valstu pārstāvētie LIFE programmas Kapacitātes projekti un 

nacionālie kontaktpunkti, kas sniedza ieskatu un vērtīgu informāciju, kā tiek īstenoti 

kapacitātes projekti citās ES valstīs, kāda ir veiksmīgo valstu (valstis, kurās ir liels 

LIFE projektu pieteikumu un ieviesto projektu skaits) pieredze, kā tiek risināti dažādi 

projektu ieviešanas jautājumi, kādas ir būtiskākās problēmas ar ko saskarās citi LIFE 

projektu ieviesēji. 

Secinājumi: projekta indikatori sadaļā “Personāls” sasniegti atbilstošā līmenī 

pirmajam projekta gadam. Faktori, problēmas, kas ietekmēja indikatoru sasniegšanu 

– grūtības savlaicīgi atrast piemērotu personālu (projekta vadītājs, sabiedrisko 

attiecību speciālists) un laika trūkums sakarā ar novēloto LIFE atbalsta vienības 

izveidošanu. 

2. daļa - Pieteikumi    

Tabula 2 - Galvenie projektā sasniedzamie rezultāti   

Nodotie materiāli Mērķis Pamats Rezultāts 

Atbalsta vienības konsultēto pieteikumu 
(koncepciju) skaits 

40/gadā 
15-
20/gadā 

25 

Apmācību par finanšu un tehniskajiem 
jautājumiem dalībnieku skaits  

100/gadā 0 32 

Projektu pieteikumi iesniegti salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem 

15+/gadā 
7-
10/gadā 

6/gadā 

Projektu pieteikumu skaits iesniegts no 
pašvaldībām vai uzņēmumiem salīdzinot 
ar iepriekšējiem gadiem 

4-6/gadā 2-3/gadā 1 

Atbalstīto projektu skaits salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem 

6/gadā 3/gadā  

Starptautisku pieteikumu īpatsvars 2-3/gadā 1/gadā 4 

 

Pēc LIFE programmas uzsaukuma tika izziņota arī pieteikšanās uz nacionālo 

līdzfinansējumu. Lai palīdzētu potenciālajiem projekta rakstītājiem, tika ierosināts 

sākumā iesniegt īsus projekta aprakstus/koncepcijas, lai varētu izvērtēt, vai noteiktā 

projekta ideja atbilst LIFE programmas prioritātēm, vai līdzīgu projektu gatavo arī 

kāds cits pretendents uz LIFE programmas līdzfinansējumu, ko tādā gadījumā varētu 

apvienot vienotā projektā ar lielāku kapacitāti un apjomu. 2016.gadā tika iesniegtas 
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25 projektu koncepcijas, kuras izvērtēja LIFE atbalsta vienības speciālisti kopā ar 

VARAM attiecīgās jomas speciālistiem.  Pēc koncepciju papildināšanas ar 

komentāriem un ieteikumiem, tās tika nosūtītas atpakaļ adresātam. Kopā projekta 

pirmajā gadā tika sniegtas vairāk kā 90 padziļinātās konsultācijas potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem gan telefoniski (27), gan e-pastos (41), gan klātienē (23).  

Nākošais solis projektu rakstītājiem bija iesniegt projekta pieteikumu nacionālajam 

līdzfinansējumam. Kopā tika iesniegti 15 projektu pieteikumi un 14 no tiem tika 

konceptuāli atbalstīta nacionālā līdzfinansējuma piešķiršana ar nosacījumu, ja šis 

projekta pieteikums saņems apstiprinātu ES LIFE programmas līdzfinansējumu.  

Lai papildinātu projekta pieteikumu rakstītāju zināšanas 8. augustā LIFE atbalsta 

vienība organizēja semināru projektu rakstītājiem. Uz semināru tika aicināti visi 

koncepciju iesniedzēji un kopumā piedalījās 24 dalībnieki. Semināra laikā notika 

katras LIFE programmas pieteikuma formas sadaļas izskatīšana ar piemēriem, ko 

rakstīt un kas noteikti ir jāņem vērā, lai datus nepazaudētu, tehniskie un saturiskie 

risinājumi, kā arī izskaidroti pamatprincipi projekta aktivitāšu definēšanā un 

aprakstīšanā. Papildus tika pieaicināts pieredzējis speciālists no biedrības “Baltijas 

vides forums”, kas pastāstīja par projektā sasniedzamajiem indikatoriem un kā 

vislabāk veidot projekta budžetu. Semināra laikā un pēc semināra tika saņemti vairāki 

padziļināti jautājumi par seminārā apskatītajām tēmām no potenciālajiem projektu 

iesniedzējiem, kas ļāva saprast, kuras tēmas būtu šādos semināros jāapskata 

detalizētāk un kādas ir lielākās neskaidrības (lielāku uzmanību pievērst tieši budžeta 

sastādīšanai un LIFE programmas finanšu un administratīvajiem nosacījumiem un 

ierobežojumiem). 

Papildus par dažādiem nestandarta LIFE programmas jautājumiem tika apmācīti 

projektā nozīmētie mentori, kas pārstāv Latvijas organizācijas, kurām ir ilgstoša 

pieredze LIFE projektu īstenošanā. Izraudzītie eksperti uz brīvprātības pamata 

palīdzēs jaunajiem LIFE projektu ieviesējiem ar padomiem un ieteikumiem vides 

aizsardzības, sabiedrisko attiecību un grāmatvedības jomās. No 10 nozīmētajiem 

mentoriem apmācībās 11.novembrī piedalījās 8 mentori. Pēc semināra tika secināts, 

ka nepieciešams organizēt vēl šādas apmācības, jo, lai gan mentori ir pieredzējuši 

katrs savā jomā saistībā ar LIFE programmu, tomēr, lai kvalitatīvi konsultētu jaunos 

projektu iesniedzējus, nepieciešama kopīga pieredzes apmaiņa un jaunas 

informācijas iegūšana. 

2016.gadā no Latvijas tikai seši projekta pieteikumi tika iesniegti LIFE programmas 

abās apakšprogrammās. Lai noskaidrotu, kāds bija iemesls tik mazam iesniegto 
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projektu rādītājam, tika veikta telefoniska aptauja, kurā tika aptaujāti visi koncepciju 

iesniedzēji un tie, kam bija piešķirts pat nacionālais līdzfinansējums no valsts.  

Visbiežāk tika minēts iemesls, ka laiks no koncepcijas uzrakstīšanas līdz pieteikšanās uz 

nacionālo finansējumu un iesniegšanu LIFE programmai bija par īsu. Nebija atrasti arī 

sadarbības partneri, lai realizētu visas plānotās aktivitātes un projekts nebūtu pārāk 

lokāls. Vienam projektam pieteikuma sagatavošanas laikā mainījās partnera 

organizācijas struktūra, kā rezultātā partneris atteicās piedalīties projektā. Daudzi 

projekta koncepciju iesniedzēji turpinās strādāt pie projekta idejas un sniegs 

pilnveidotu pieteikumu nākošajā gadā. 

Atziņa – Laicīgi informēt visus potenciālos projekta pieteikumu rakstītājus, 

organizējot reģionālas info dienas un informējot par LIFE programmas finanšu 

instrumentu un jauno uzsaukumu 2017. gadam. Uzsvērt, cik būtiski ir atrast labus un 

uzticamus sadarbības partnerus, kā arī pierādīt projekta pievienoto vērtību ne tikai 

Latvijas līmenī, bet arī Eiropas Savienības robežās. 

Viens no projekta neiesniegšanas iemesliem arī tika minēts, ka nebija saņemts atbalsts 

no vadības un nepietika laika, lai projekta ideju saturiski pilnveidotu un atrastu labus 

sadarbības partnerus. 

Atziņa – Lai palīdzētu projekta rakstītājam sadarboties ar institūcijas vadību, 

nākotnē varētu aicināt uz informatīvajām dienām un uzrunāt organizāciju vadītājus 

un sniegt konsultatīvu atbalstu. 

Projekta pieteikums netika iesniegts, jo bija problēmas nodrošināt partnera 

līdzfinansējumu (2% likums personāla izmaksās) 

Atziņa – semināros uzsvērt un izskaidrot, kāpēc nepieciešams nodrošināt katra 

iesaistītā partnera līdzfinansējumu un valsts iestādēm nodrošināt 2% 

līdzfinansējumu no kopējām personāla izmaksām un skaidrot, kā šis princips tiek 

piemērots un uzraudzīts. 

 Viens projekta pieteicējs, kas bija iesniedzis koncepciju, projektu iesniedzis kopā ar 

Spānijas sadarbības partneri, kas ir uzņēmušies koordinējošā saņēmēja lomu projektā.  

Atziņa – biežāk kontaktēties ar personām, kas ir izrādījušas interesi par LIFE 

programmas projektiem, informējot par jaunumiem un noteiktajiem termiņiem.  

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samazinājies arī pieteikumu skaits, kurus 

iesniegušas pašvaldības un komersanti. 2016.gadā iesniegts viens pieteikums no 
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pašvaldības. Aptaujājot potenciālos pieteicējus no šīm grupām, secināts, ka trūkst 

pietiekošas informācijas par LIFE programmas iespējām un ieguvumiem. Īpaši 

uzņēmēji uzskata, ka LIFE programma ir sarežģīta un nesaskata ieguvumus savam 

biznesam. 2016.gadā izstrādāts un uzsākts īstenot komunikāciju plānu, kas vērsts 

tieši uz komersantu un pašvaldību lielāku iesaisti LIFE programmas projektu 

rakstīšanā un īstenošanā.  

Indikatoru par atbalstītajiem projektiem projekta pirmajā gadā nav iespējams 

novērtēt, jo 2016.gadā iesniegtie projekti vēl ir vērtēšanā un rezultāti būs zināmi tikai 

2017.gadā, taču jau šobrīd var prognozēt, ka indikators visticamāk netiks sasniegts 

paredzētajā līmenī (6 veiksmīgi projekti gadā), jo tad izdošanās līmenim būtu jābūt 

100% (6 pieteikumi iesniegti un 6 apstiprināti). 

Projekta pirmajā gadā pozitīvi vērtējams starptautisko projektu skaita pieaugums. 

2016.gadā iesniegti 2 projekti, kuros kā partneri piesaistītas ārvalstu organizācijas, 

kā arī 3 projektos, kas iesniegti no citām valstīm (Igaunija, Vācija, Spānija) Latvijas 

organizācijas piedalās kā partneri. Nākošajā gadā ir potenciāls sasniegt vēl lielāku 

pieaugumu šajā indikatorā, ņemot vērā izveidoto projektu partneru meklēšanas rīku 

mājas lapā, kā arī nodibinātos starptautiskos kontaktus ar citu valstu nacionālajiem 

kontaktpunktiem un kapacitātes projektiem. 

Secinājumi: Lai panāktu lielāku projektu pieteikumu skaita palielinājumu, 

nepieciešams ātrāk sākt cilvēkus informēt par LIFE programmu un tās iespējām, lai 

pietiekami savlaicīgi potenciālie projektu iesniedzēji varētu attīstīt savas idejas. 

Pozitīvi vērtējama atbalsta vienības un VARAM sadarbība projektu koncepciju 

izvērtēšanā, kas būtu saglabājama, neskatoties uz potenciālo iesniegto koncepciju 

skaita pieaugumu nākošajā gadā. Lai gan vēl nav zināms atbalstīto projektu skaits, 

taču nākotnē noteikti būtu noderīgi vairāk un padziļināti apmācīt projektu 

rakstītājus, lai veicinātu ne tikai projektu pieteikumu skaita pieaugumu, bet arī 

kvalitatīvu -atbalstāmu projektu pieteikumu skaitu.  

3. daļa – Sabiedrības apziņas celšana un 
komunikācija 
Tabula 3 - Semināri 

 

 

Dalībnieku skaits: 
Vietēja/ 
reģionāla 
mēroga 

Nacionāla 
mēroga 

Specializētai auditorijai 
paredzēti pasākumi 

0-25 dalībnieki 2 1  

25-75 dalībnieki    
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75-100 dalībnieki    

Vairāk kā 100 dalībnieki  2 1 

 

Lai informētu sabiedrību un iesaistītās puses par LIFE programmu, tās iespējām un 

nosacījumiem, 206.gadā tika organizēti vairāki informatīvi pasākumi. 

Viens no lielākajiem un apmeklētākajiem organizētajiem informatīvajiem 

pasākumiem bija ikgadēja LIFE programmas Nacionālā Info diena, kas tika organizēta 

pēc LIFE programmas 2016. gada uzsaukuma maijā VARAM telpās Rīgā, kur piedalījās 

57 dalībnieki. Šo informatīvo semināru tiešsaistes režīmā varēja noskatīties jebkurš 

interesents un to skaits sasniedza vairāk kā 100 skatījumus. Visas prezentācijas tika 

publicētas LVAFA mājaslapā un video materiāli no prezentācijām pieejami VARAM 

mājas lapā.  

Nozīmīgākais šī gada projekta pasākums bija svinīgais pasākums 30.novembrī, lai 

atzīmētu LIFE 15 gadu darbību Latvijā, kurā piedalījās 97 dalībnieki. Svinīgajā 

pasākumā notika atskatīšanās uz LIFE programmas vēsturi Latvijā, kā arī Eiropas 

Komisijas pārstāvis sniedza informāciju par veiksmīgi finansētajiem LIFE 

programmas projektiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Pasākuma 

ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs apbalvoja līdz šim 

veiksmīgākos Latvijā realizētos LIFE projektus. Papildu klātesošajiem tika 

prezentētas četras izglītojošas īsfilmas par LIFE programmas iespējām, kā arī dalīti 

informatīvi materiāli par jau realizēto projektu veiksmīgo pieredzi. 

Kā vēl viens no nacionālas nozīmes pasākumiem, kurā sabiedrības pārstāvji tika 

informēti par LIFE programmu, jāpiemin projektu rakstītāju seminārs augustā, kurā 

piedalījās vairāk kā 20 cilvēki un kas aprakstīts iepriekšējā sadaļā. 

Informācija par LIFE programmu un tās iespējām tika sniegta arī specializētai 

auditorijai (vairāk kā 100 dalībnieki) - atkritumu apsaimniekošanas kompānijām un 

ar šo nozari saistītām biedrībām un asociācijām, pašvaldību pārstāvjiem, 

likumdevējiem, pārraudzības iestādēm un zinātniskajām institūcijām  seminārā 

“Atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana pašvaldībās”. Dalība šajā seminārā notika 

papildus projektā paredzētajām aktivitātēm, taču secināts, ka informācijas sniegšana 

šādos pasākumos ir vērtīga, jo ir iespēja uzrunāt cilvēkus un nozares pārstāvjus, kas 

uz atsevišķu informatīvo semināru tikai par LIFE programmu neierastos 

nepietiekošas informācijas vai maldīgu priekšstatu par programmu dēļ. 
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Vietēja un reģionāla līmeņa informatīvi semināri plānošanas reģionos (Vidzeme un 

Kurzeme) tika rīkoti gada beigās, lai jau savlaicīgi informētu cilvēkus par LIFE 

programmu un veicinātu projektu ideju rašanos 2017.gada uzsaukumam. Pasākumi 

nebija ļoti plaši apmeklēti (Liepājā 19 dalībnieki un Jelgavā 17), tomēr uz tikšanos 

atnāk tiešām ieinteresētas personas un informācija tiek nodota tālāk. Pēc šiem 

informatīvajiem semināriem to dalībniekiem tika nosūtītas aptaujas anketas par 

pasākuma, prezentāciju kvalitāti un interesi par LIFE programmu. Anketas aizpildīja 

mazāk kā puse dalībnieku, taču no tām secināms, ka lielākoties sniegtā informācija ir 

noderīga un informācijas apsniegšanas veids ir saistošs. Pozitīvi vērtējams tas, ka 

aptaujas dalībniekiem, salīdzinot savas zināšanas par LIFE programmu pirms un pēc 

semināra,  gandrīz visos gadījumos zināšanu līmenis norādīts kā paaugstinājies, kā arī 

aptaujas anketās netika norādīti jebkādi būtiski semināru trūkumi. Arī pēc šiem 

semināriem secināts, ka noderīgāk informāciju par LIFE programmu ir sniegt nevis 

rīkojot atsevišķus seminārus, bet iekļaujot to, kā vienu no dienaskārtības punktiem 

attiecīgai auditorijai domātā seminārā par vairākām tēmām. 

Tabula 4 – Mediji un cita komunikācija, informācijas 
izplatīšana 

Izplatīšanas kanāls Nr. 

Projekta mājas lapa (vidējais 
apmeklētāju skaits mēnesī) 

~ 800  

Projekta preses relīzes 6  

Raksts nacionālajā presē, kas 
vērsts uz sabiedrību kopumā 

2  

Raksts vietējā presē, kas vērsts uz 
sabiedrību kopumā 

2  

Raksts specializētajā presē  1 

Raksts internetā  44 

Radio ziņas/reportāža 2  

Izveidotas filmas 4 

Filmas prezentētas 
pasākumos/festivālos 

4 

Dalība izstādēs 1 

Projekta ziņojumu dēlis 2 
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Projekta pirmajā gadā tika izstrādāts komunikācijas plāns, lai novērtētu esošo 

situāciju un izplatītu informāciju par LIFE programmu, sasniedzot jaunus iespējamos 

LIFE programmas finanšu instrumenta lietotājus ne tikai Rīgā, bet arī reģionos, kā arī 

paplašinātu interesi par LIFE programmu ārpus līdzšinējā projektu pieteicēju loka, 

kas, galvenokārt, bijušas nevalstiskās organizācijas. Tika definētas četras 

mērķauditorijas un kanāli, caur kuriem tās vislabāk uzrunāt. 

Projekta sākumā, visa aktuālā informācija tik publicēta LVAFA mājas lapas 

(www.lvafa.gov.lv) sadaļā ‘LIFE’, kā arī pie aktualitātēm. Lapas sadaļu, kas saistītas ar 

LIFE programmu unikālo skatījumu skaits periodā līdz 30.novembrim – 6906 

skatījumi. 

Sākot no maija, notika veiksmīga sadarbība ar profesionāliem mājaslapas veidotājiem 

un septembrī izveidota jauna projekta mājaslapa www.lifeprogramma.lv, kur tiek 

iekļauta visa aktuālā informācija projektu pieteikumu rakstītājiem, LIFE projektu 

ieviesējiem, kā arī sniegta informācija par CAP LIFE LAT projektu, tā piedāvātajām 

aktivitātēm un ievietota informācija arī par citu LIFE projektu aktivitātēm. Lai 

sasniegtu plānoto auditoriju, izveidoti Twitter un Facebook konti 

(https://www.facebook.com/caplifelat un https://twitter.com/caplifelat ) ar jaunākajām 

ziņām par LIFE programmu un CAP LIFE LAT  projektu.   

Veicinot plašsaziņas līdzekļu interesi par LIFE programmu, tādējādi nodrošinot plašu 

informatīvo pārklājumu arī projekta mērķa auditorijai, sagatavotas un izsūtītas 

vairākas preses relīzes, kas apskata galvenās programmas aktualitātes: informāciju 

par aktuālo uzsaukumu, apskatu par pieteikumu skaitu un programmas 

apstiprinātajiem projektiem, kā arī dažādus aicinājumus uz svinīgiem un 

informatīviem pasākumiem. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar medijiem, 

nodrošināta virkne publikāciju, kā arī padziļināta pētnieciskā publikācija par 

prioritārās mērķa grupas – uzņēmēju – iespējām LIFE programmā. Lai gan mediju 

atsaucība ir salīdzinoši augsta, nākamajos gados nepieciešams nodrošināt plašāku 

skaidrojošo informāciju, jo izpratne par programmu un tās plašajām iespējām vēl 

aizvien ir diezgan virspusēja. Vienlaikus varam secināt, ka šis komunikācijas rīks ir 

izmantots efektīvi, par ko liecina pastiprinātā potenciālo pieteicēju interese pēc 

katras publikācijas, zvanot vai rakstot LIFE atbalsta vienības speciālistiem. 

Lai pastiprināti pievērstu sabiedrības uzmanību LIFE programmas iespējām un vēl 

neizmantotam potenciālam, sekmētu jaunu projektu pieteikumus un realizāciju 

aktuālo vides un klimata jautājumu risināšanā, sagatavotas četras izglītojošas īsfilmas 

par LIFE programmas finansējuma apgūšanas iespējām Latvijā. Izglītojošas video 

http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.lifeprogramma.lv/
https://www.facebook.com/caplifelat
https://twitter.com/caplifelat
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īsfilmas apskata četru dažādu institūciju - uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, 

pašvaldību un valsts – ieguvumus un pieredzi, realizējot projektus ar LIFE 

programmas finansējumu. Filmas prezentētas LIFE 15 gadu svinīgajā pasākumā un ir 

pieejamas projekta mājas lapā, kā arī CAP LIFE LAT youtube kanālā. 

Papildus projektā plānotajām aktivitātēm, LIFE atbalsta vienības speciālisti piedalījās 

arī projektā neplānotos pasākumos, kā starptautiskajā izstādē “Vide un enerģija 

2016”, kur tika izplatīta informācija par LIFE programmu un sniegtas konsultācijas 

gan uz vietas, gan vēlāk ieinteresētās personas zvanīja un pieteica tikšanos LIFE 

atbalsta vienības birojā. Kopumā tika nodrošinātas 7 konsultācijas par konkrētām 

projektu idejām, 16 cilvēki atstāja savus kontaktus, lai saņemtu LIFE programmas 

jaunumus. 

 

Laika periodā līdz 30.novembrim LIFE programma dažādos medijos pieminēta 226 

reizes (kopumā sasniegti/uzrunāti 4,6 miljoni cilvēku caur šiem medijiem), kas 

uzskaitīts, izmantojot mediju monitoringu. Caur specializētajiem uzņēmēju vai vietējo 

pašvaldību medijiem uzrunāti 92 625 cilvēki. Savukārt LVAFA mājas lapas sadaļas, 

kas saistītas ar LIFE programmu līdz 30.novembrim kopumā apskatītas 9 396 reizes 

(unikālo skatījumu skaits – 6 606). 

 

Tabula 5 - Publikācijas 

Publikācijas tips Skaits Kopiju skaits Valodas 

Bukleti 1 1000 LV, ENG 

Plakāti 1 50 LV 

Tabula 4.1. – CAP LIFE LAT projekta 

informācijas izplatīšanas specifiskie indikatori 

  

Indikatori Mērķis Pamats Rezultāts 

Pieminēšanas medijos skaits 100 20 226 

Potenciālo iesniedzēju skaits, kas 

uzrunāti caur medijiem 

20-30 - 92 625 

Sasniegto iedzīvotāju, uzņēmēju, 

vietējo pašvaldību, nevalstisko 

organizāciju skaits 

150 000 

mājas lapas 

apmeklētāji 

. 9 396 

https://www.youtube.com/channel/UCoxfyXMZ_iE8xiwBoIjJVvw


 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

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

 

 

Saskaņā ar projektu 2016.gadā tika izveidots buklets – publikācijas “Vērtīga 
programma ilgtspējīgiem vides un klimata uzlabojumiem”, kurā apkopoti 15 gadu 
laikā Latvijā īstenotie  LIFE programmas projekti. Buklets nodrukāts 2 valodās (900 
kopijas latviešu valodā un 100 kopijas angļu valodā). Buklets tika prezentēts LIFE 15 
gadu Latvijā svinīgajā pasākumā un turpmāk tiks izplatīts visos kapacitātes projekta 
pasākumos un citu LIFE programmas projektu pasākumos, kā arī pastāvīgi tādās 
vietās kā LVAFA, VARAM, Eiropas Savienības māja, Dabas aizsardzības pārvalde un 
citur. 
Sabiedrības informēšanas nolūkos izveidots un 50 eksemplāros nodrukāts viegli 
uztverams A3 formāta plakāts, kas informē par LIFE programmas iespējām 
uzņēmējiem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un valsts iestādēm. Plakāts 
tiks izvietots projekta pasākumos, kā arī pastāvīgi tādās vietās kā LVAFA, VARAM, 
Eiropas Savienības māja, Dabas aizsardzības pārvalde un citur. 

4.daļa – Integrācija, sinerģija un 
atkārtojamība 

   

Tabula 6    

Indikatori Mērķis Pamats Rezultāts 

Gadījumu skaits, kad LIFE projektu 

rezultāti integrēti politikās, ekonomiskās 

aktivitātēs vai citās programmās 10 (kopā) 0 0 

Pieteikumu skaits, kur LIFE finansējums 

kombinēts ar citām finansējuma 

programmām 3 (kopā) 0 0 

Projektu skaits, kas vērst īpaši uz 

starptautisku projekta rezultātu 

atkārtošanu 10 (kopā) 1-2 0 

 

Projekta indikatori, kas vērsti uz integrācijas, sinerģijas un rezultātu atkārtojamības 
mērīšanu, pirmajā gadā netika mērīti, tos paredzēts izmērīt projekta noslēgumā – 
2019.gadā, lai izdarītu secinājumus par projekta ietekmi. 

Secinājumi: Projekta pirmajā gadā komunikācija ar sabiedrību un informācijas 
izplatīšana vērtējama pozitīvi, ņemot vērā to, ka komunikācija tika uzsākta tikai 
maijā, kad tika pieņemts darbā komunikāciju speciālists. Lai gan sasniegtās 
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auditorijas skaitlis ir liels, taču komunikācija ar projektu iesniedzējiem un 
potenciālajiem projektu iesniedzējiem liecina par to, ka informācijas apjoms un saturs 
joprojām nav pietiekams, lai veicinātu lielāku pieteikumu skaitu. Vairāk secinājumus 
par komunikācijas efektivitāti varēs izdarīt 2017.gadā, kad tiks ieviests tiešsaistes 
komunikāciju plāns, rīkoti vairāk informatīvi pasākumi un pilnvērtīgi darbosies 
projekta mājas lapa. 

5.daļa – Projekta specifiskie 
indikatori    

Tabula 7    

Indikatori Mērķis Pamats Rezultāts 

Iesniegto informācijas kampaņu 
projektu pieteikumi, salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem 

3 (kopā) 0 0 

Dalībnieku skaits informācijas 
kampaņu rīkošanas tehnikas 
apmācībās 

25-40 0 0 

Iesniegto projektu skaits Vide un 
resursu efektivitāte apakšprogrammā, 
salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem 

3/gadā 0-1/gadā 2 

 

Tā kā seminārs par informācijas kampaņu rīkošanu paredzēts ne ātrāk kā 2017.gada 
otrajā pusē, tad augstāk minētie pirmie 2 indikatori pirmajā gadā nav sasniegti. No 
Latvijas iesniegts 1 projekts apakšprogrammā Vides pārvaldība un informācija un 1 
projekts šajā apakšprogrammā iesniegts, piesaistot partneri no Latvijas, taču šie 
projekti vairāk vērsti uz vides pārvaldības jautājumiem, ne informācijas kampaņām. 

Apakšprogrammā Vide un resursu efektivitāte potenciālo iesniedzēju interese un 
aktivitāte bija diezgan liela un tika saņemtas un konsultētas vairākas ļoti perspektīvas 
projektu idejas, taču laika trūkuma dēļ (lai idejas attīstītu pietiekami kvalitatīvā 
projekta iesniegumā) un citu, ar kapacitātes projektu nesaistītu, iemeslu dēļ no 
Latvijas 2016.gadā tika iesniegti tikai 2 pieteikumi šajā apakšprogrammā. 
Secinājums: Latvijā ir potenciāls attīstīt labus projektu pieteikumus šajā 
apakšprogrammā, īpaši, ņemot vērā iespēju iesniegt projektus ar augstu tirgus 
gatavību, taču nepieciešams ilgāks laiks kvalitatīvu projektu pieteikumu 
sagatavošanai.   


