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Ar ko sākt?

1. Ideja

Mērķis, apjoms, darbības, budžets

2. Plāns

Priekšizpēte, konkrētas darbības, laika 
plānojums, rezultāti

3. Partneri

Projekta partneri, ieinteresētās personas, 
politikas veidotāji
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Kas jālasa?

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
Nr. 1293/2013

2. LIFE Daudzgadu programma 2014.-
2017.gadam 

3. Vadlīnijas projektu pieteicējiem

4. Novērtēšanas vadlīnijas

5. Tipveida dotāciju līgums

6. www.lifeprogramma.lv, 
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 
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Apakšprogrammas, prioritārās 
jomas izvēle

1. Vides apakšprogramma

- Vide un resursefektivitāte

- Daba un bioloģiskā daudzveidība

- Vides pārvaldība un informācija

2. Klimata pasākumu apakšprogramma

- Klimata pārmaiņu mazināšana

- Pielāgošanās klimata pārmaiņām

- Klimata pārvaldība un informācija
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Vērtēšanas kritēriji

Kopīgie kritēriji abām apakšprogrammām

Minimālais 
punktu skaits

Maksimālais 
punktu skaits

1. Tehniskā saskaņotība un kvalitāte 10 20

2. Finansiālā saskaņotība un kvalitāte 10 20

5. ES pievienotā vērtība –
daudzfunkcionalitāte, sinerģija un integrācija

7 15

6. ES pievienotā vērtība – atkārtojamība un 
tālāknododamība 

5 10

7. Transnacionalitāte, zaļais iepirkums, 
rezultātu tālāka izmantošana

/ 5
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Atšķirīgie kritēriji Vides apakšprogrammai

Minimālais 
punktu 
skaits

Maksimālais 
punktu 
skaits

3. ES pievienotā vērtība: LIFE Vides 
apakšprogrammas prioritāro jomu konkrēto 
mērķu sasniegšanai paredzētā ieguldījuma 
apmērs un kvalitāte

10 20

4. Vides apakšprogrammas projektu tēmu 
īstenošana

/ 10

Atšķirīgie kritēriji Klimata pasākumu 
apakšprogrammai

Minimālais 
punktu 
skaits

Maksimālais 
punktu 
skaits

3. ES pievienotā vērtība: noturības pret klimata 
pārmaiņām palielināšanai un/vai SEG izmešu 
samazināšanai paredzētā ieguldījuma apmērs un 
kvalitāte

7 15

4. ES pievienotā vērtība: LIFE Klimata 
pasākumu apakšprogrammas prioritāro jomu 
konkrēto mērķu sasniegšanai paredzētā 
ieguldījuma apmērs un kvalitāte

7 15
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Kam īpaši jāpievērš uzmanība 
projekta pieteikuma gatavošanā

Tehniskā saskaņotība un kvalitāte

-Esošās situācijas analīze

-Skaidrs darba plāns – kas, kur, ko, kad darīs

-Loģiskā saikne starp mērķiem un darbībām

-Ieinteresēto pušu iesaiste

-Vizuālie materiāli – kartes, shēmas, plāni

-Darbu turpināšana pēc projekta beigām

-Risku izvērtējums un rezerves plāni neparedzētiem 

gadījumiem

-Pamatota un rūpīgi izvērtēta partnerība starp projekta 

īstenotājiem

-Ambiciozi (bet reāli) mērķi
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Finansiālā saskaņotība un kvalitāte

-Projektam jābūt saimnieciski izdevīgam(value for

money)

-Personāla izmaksas, dienas likmes

-Komandējumu izmaksas

-Finansējums dažādām projekta daļām jāieplāno 

atbilstošs – lielāko daļu būtu jāvelta projekta ieviešanas 

aktivitātēm

-Citu iespējamo finansējuma avotu izpēte un 

argumentācija, kāpēc LIFE ir piemērotākais

-Aktivitātēm ieplānotais budžets ne par mazu, ne par 

lielu

-Visām aktivitātēm, kas ieplānotas projektā, jābūt 

atspoguļotām finanšu plānā

-Ārējā atbalsta izmaksas(external costs)
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ES Pievienotā vērtība – LIFE Vides 
apakšprogrammas prioritāro jomu konkrētie 
mērķi

- Projekta ģeogrāfiskais mērogs

- Ietekme uz teritorijām arī ārpus projekta norises 

vietas

- Saskaņa ar aktuālajiem politikas dokumentiem

- Papildus ieguvumi arī netieši saistītām prioritātēm

- Politikas veidotāju iesaiste, esošās politikas 

pilnveidošana

Ieguldījums Vides apakšprogrammas projektu 
tēmās

- Projekta atbilstība ne tikai tematiskajai prioritātei, 

bet arī vienam vai vairākām specifiskajām projektu 

tēmām, kas uzskaitītas LIFE daudzgadu darba 

programmā (MAWP)
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ES pievienotā vērtība - noturības pret klimata 
pārmaiņām palielināšana un/vai SEG izmešu 
samazināšanai 

- Efektivitātes novērtēšanai nepieciešami izmērāmi 

indikatori

- Ilgtermiņa efekti

- Projekta apjoms – jo vērienīgāks, jo lielākas izredzes 

uz ievērojamu rezultātu

ES pievienotā vērtība: LIFE Klimata pasākumu 
apakšprogrammas prioritāro jomu konkrētie 
mērķi

- Skaidrs un vērā ņemams pienesums izvēlētajai 

apakšprogrammas prioritārajai jomai

- Jaunas, oriģinālas idejas un risinājumi

- Projekta rezultātu tālāka, plašāka izmantošana
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ES pievienotā vērtība – daudzfunkcionalitāte, 
sinerģija, integrācija

-Konkrētas darbības projekta mērķu integrācijai

-Plāns kā nodrošināt daudzfunkcionalitāti

-Politikas veidotāju piesaiste, projekta rezultātu 

integrācija politikas plānos un stratēģijās plašākā 

mērogā

-Socio-ekonomiskie ieguvumi

-Plānot ar domu – rezultātiem jābūt izmērāmiem un 

novērtējamiem
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ES pievienotā vērtība – atkārtojamība, 
tālāknododamība

-Konkrētas aktivitātes atkārtojamības un 

tālāknododamības veicināšanai

-Specifiskas darbības, kas nodrošina projekta 

tālāknododamību, nosaucot sadarbības partnerus un 

plānoto rīcību

-Izpēte par ieinteresētajām personām, cik iespējams 

plašā mērogā

-Projekta aktivitātes un rezultāti jau laicīgi plānoti ar 

domu par atkārtojamību un ņemot vērā iespējamos 

riskus

-Sagatavoti praktiski plāni projekta rezultātu 

pielietošanai ārpus oriģinālās norises vietas

-Ne tikai ierastā tīklošana un semināri – radoša pieeja 

tālāknododamības nodrošināšani
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Transnacionalitāte, zaļais iepirkums, rezultātu 
tālāka izmantošana

-Cik iespējams, plānot projekta darbību arī ārpus 

Latvijas robežām

-Ārvalstu partneri izvēlēti ar nolūku, to lomas skaidras 

un pamatotas

-Zaļā iepirkuma principu pielietošanas konkrēti plāni, 

visiem partneriem, cik iespējams visās projekta 

attīstības stadijās

-Citu ES programmu un fondu projekti, to rezultāti
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Īsumā galvenās lietas

- Sākumā jābūt idejai

- Lasīt un pārlasīt vadlīnijas un citus dokumentus

- Nekad nevar būt par daudz detaļu, skaidrojumu 

un pamatojumu

- Ja tas ir aprakstošajā daļā, tam jābūt arī visā 

pārējā pieteikumā(budžets, aktivitātes)

- Vērtētāji zina tikai to, ko jūs viņiem pastāstāt

- LIFE atbalsta vienības mērķis ir jūsu projekta 

veiksme – jautājiet mums!
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Mēs gribam, lai jums izdodas!

LIFE programmas atbalsta vienība:

http://www.lifeprogramma.lv

Informācija projektu pieteicējiem: 

http://www.lifeprogramma.lv/lv/projektu-

pieteicejiem

http://www.lifeprogramma.lv/
http://www.lifeprogramma.lv/lv/projektu-pieteicejiem


Paldies par uzmanību!


