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Šīs pamatnostādnes attiecas uz projektu pieteikumiem, kas paredzēti iesniegšanai 

Līgumslēdzējai iestādei saskaņā ar LIFE apakšprogrammu Vide. Tās paredzētas, lai 

palīdzētu pieteikumu iesniedzējiem sagatavot  projekta pieteikuma saturu. 

 

Šis dokuments attiecas tikai uz šo LIFE projektu pieteikumu iesniegšanas aicinājumu 

(“LIFE 2017”). Turklāt šīs pamatnostādnes attiecas tikai uz pieteikumiem saistībā ar šāda 

veida “tradicionālo” projektu veidiem prioritārajā jomā Vide un resursu efektivitāte: 

“izmēģinājuma projekti” un “demonstrācijas projekti”. Atsevišķi norāžu dokumenti 

pieejami LIFE tīmekļa vietnē, kur norādītas citas LIFE 2017 uzsaukuma komponentes. 

 

Dokumentā LIFE Orientējošais dokuments (kas pieejams arī LIFE tīmekļa vietnē) sniegtas 

norādes iesniedzējiem par to, kā noteikt vispiemērotāko LIFE apakšprogrammu un 

prioritāro jomu, kurā viņi varētu iesniegt savu pieteikumu. Šajā dokumentā tiek arī 

apspriestas atšķirības starp LIFE un citām ES tiešā finansējuma programmām. 

 

Šīs pamatnostādnes ir daļa no 2017. gada pieteikumu iesniegšanas uzsaukuma paketes, kas 

ietver arī šādus dokumentus, kas pirms LIFE pieteikuma sagatavošanas rūpīgi jāizlasa: 

- LIFE projektu pieteikumu vērtēšanas vadlīnijas  

- Tipveida LIFE dotāciju līgums ar īpašajiem un vispārīgajiem nosacījumiem 
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Kas jauns 2017. gadā 

Lai saņemtu punktu vērtēšanas kritērijā AW7 par ES pētniecības un inovāciju programmu 

projektu rezultātu ieviešanu, pieteicējam īsi, skaidri jāapraksta kādi tieši ir specifiskie ES 

programmas projekta rezultāti(pētniecības un inovāciju programmas, piemēram Horizon2020), 

kuriem ir nozīme pieteiktajā projektā, un kā šie rezultāti tiks izmantoti projekta ieviešanā 

(skat.veidlapu B3) 
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1. Ievada informācija par LIFE 

 

1.1. Kas ir LIFE? 

 

LIFE ir Eiropas vides un klimata pasākumu programma laika periodam no 2014. gada 1. janvāra 

līdz 2020. gada 31. decembrim. LIFE juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 

gada 11. decembra Regula7 (ES) Nr. 1293/2013 (turpmāk – “LIFE Regula”). 

 

LIFE Programma sadalīta divās apakšprogrammās: vides apakšprogrammā un klimata pasākumu 

apakšprogrammā. 

 

Vides apakšprogramma aptver trīs prioritārās jomas: 

 

• LIFE Vide un resursu efektivitāte 

• LIFE Daba un bioloģiskā daudzveidība 

• LIFE Vides pārvaldība un informācija 

 

Katras prioritārās jomas tematiskās prioritātes sīkāk aprakstītas LIFE Regulas III pielikumā. 

 

Klimata pasākumu apakšprogramma aptver trīs prioritārās jomas: 

 

• LIFE Klimata pārmaiņu mazināšana 

• LIFE Pielāgošanās klimata pārmaiņām 

• LIFE Klimata pārvaldība un informācija 

 

Kopējais finansējuma apjoms LIFE programmas īstenošanai ir 3,457 miljardi eiro, no kuriem 75% 

tiek piešķirti vides apakšprogrammai (EUR 2 592 491 250). 

 

Saskaņā ar LIFE Regulas 17. panta (4) punktu vismaz 81% no kopējā budžeta tiek piešķirti 

projektiem, kas saņem pasākumu dotāciju vai, attiecīgā gadījumā, finanšu instrumentu atbalstu. 

Pirmajā LIFE Daudzgadu darba programmā 2014. – 2017. gadam vides apakšprogrammai 

paredzētais budžets ir 1347,1 miljonu eiro.8 

 

Laikā no 2014. līdz 2020. gadam Līgumslēdzēja iestāde reizi gadā izziņos vienu aicinājumu 

iesniegt projektu pieteikumus. 

 

LIFE programma ir atvērta valsts vai privātajām organizācijām, dalībniekiem vai iestādēm, kas 

reģistrētas Eiropas Savienībā vai, izņēmuma gadījumos, ārpus tās. Projektu pieteikumus var 

iesniegt vai nu atsevišķs iesniedzējs vai partnerība, kas sastāv no koordinējošā saņēmēja 

(iesniedzēja) un viena vai vairākiem saistītajiem saņēmējiem. 

 

                                                           
7 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013, publicēta Oficiālajā 

Vēstnesī L 347/185 2013.gada 20.decembrī 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:EN:PDF 
8 Komisijas 2014.gada 19.marta Īstenošanas lēmums (2014/203/ES) par LIFE daudzgadu darba 

programmas pieņemšanu 2014. – 2017.gadam, OJ L116, 17.04.2014., 1.p.; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001 
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1.2. “Tradicionālie” projekti 

 

LIFE Regulas 2. pantā definēti dažādi projektu veidi, ko drīkst atbalstīt LIFE programma 2014. – 

2020. gadam. Lai arī daži projektu veidi (piemēram, ‘integrētie projekti’ un ‘spēju veidošanas 

projekti’) LIFE programmā ir jauni, pārējie projektu veidi ir līdzīgi tiem, kas agrāk atbalstīti LIFE+ 

un iepriekšējo LIFE programmu ietvaros. 

 

Šie “tradicionālie” projektu veidi ir: 

 

• “pilotprojekti” nozīmē projektus, kuros tiek izmantots paņēmiens, tehnika vai metode, kas 

nav izmantota vai testēta iepriekš vai citur, un kas sniedz potenciālas vides vai klimata 

priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējo labāko praksi un ko pēc tam līdzīgās situācijās var 

izmantot plašākā mērogā; 

 

• “demonstrācijas projekti” nozīmē projektus, kuru ietvaros ievieš praksē, testē, vērtē un 

izplata tādas darbības, metodoloģijas vai pieejas, kas konkrētajā projekta kontekstā, piemēram, 

ģeogrāfiskā, ekoloģiskā vai sociāli ekonomiskā kontekstā, ir jaunas vai nezināmas un ko 

līdzīgos apstākļos var izmantot arī citur. 

 

• “labākās prakses projekti” nozīmē projektus, kuros izmantoti atbilstoši, izmaksu efektīvi un 

vismodernākie paņēmieni, metodes un pieejas, ņemot vērā konkrēto projekta kontekstu; 

 

• “informācijas, izpratnes un izplatīšanas projekti” nozīmē projektus, kas vērsti uz atbalsta 

saziņu, informācijas izplatīšanu un izpratnes veicināšanu Vides un klimata pasākumu 

apakšprogrammu jomās. 

 

Lai projektu uzskatītu par izmēģinājuma/demonstrācijas, tā galvenajām aktivitātēm jābūt ar 

vispārīgām izmēģinājuma/demonstrācijas īpašībām. Lai arī daļa labākās prakses aktivitāšu varētu 

būt iekļauta projekta pieteikumā, vispārējai pieejai jābūt ar skaidrām izmēģinājuma/demonstrācijas 

īpašībām, kas detalizēti jāpamato pieteikumā. 

 

Zemāk dotajā tabulā norādīts, kāda veida projekts kurā prioritārajā jomā iesniedzams: 

 

Apakšprogramma Prioritārā joma Attiecināmo tradicionālo projektu veidi 

Vide Vide un resursu efektivitāte Demonstrācijas un izmēģinājuma 

projekti 

Vide Daba un bioloģiskā 

daudzveidība 

Labākās prakses, demonstrācijas un 

izmēģinājuma projekti 

Vide Vides pārvaldība un 

informācija 

Informācijas, izpratnes veicināšanas un 

izplatīšanas projekti 

Klimata pasākumi Klimata pārmaiņu 

mazināšana 

Labākās prakses, demonstrācijas un 

izmēģinājuma projekti 

Klimata pasākumi Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām 

Labākās prakses, demonstrācijas un 

izmēģinājuma projekti 

Klimata pasākumi Klimata pārvaldība un 

informācija 

Informācijas, izpratnes veicināšanas un 

izplatīšanas projekti 
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Līdzfinansēšanas pasākumiem pieejamā summa, kas paredzēta dotācijām visa veida 

“tradicionālajiem” projektiem saskaņā ar Vides apakšprogrammu, indikatīvi noteikta EUR 207 880 

100 apmērā. 

 

LIFE Programmas vienas prioritārās jomas ietvaros finansētajos projektos jāizvairās no citas 

prioritārās jomas vides vai klimata mērķu ietekmēšanas un, ja iespējams, jāveicina sinerģija starp 

dažādiem mērķiem, kā arī jāizmanto zaļais publiskais iepirkums. 

 

1.3. Projektu tēmu nozīme 

 

LIFE Daudzgadu darba programmā 2014. – 2017. gadam definētas projekta tēmas, ar kurām tiek 

īstenotas LIFE Regulas III pielikumā uzskaitītās izmēģinājuma, demonstrācijas, labākās prakses un 

informācijas, izpratnes veicināšanas un izplatīšanas (“tradicionālo”) projektu vides 

apakšprogrammas tematiskās prioritātes. Tās atspoguļo prioritātes, uz kurām projektiem attiecīgajā 

periodā būtu jākoncentrējas. Attiecināmajiem pieteikumiem, kas saņem vismaz minimālo 

nepieciešamo punktu daudzumu (skatīt LIFE Daudzgadu darba programmas 2014. – 2017. gadam 

5.1.1.iedaļu) un vērsti uz projekta tēmu tiks dota priekšroka attiecībā pret līdzvērtīgas kvalitātes 

projektiem, kas neatbilst kādai no projektu tēmām. Sīkāku informāciju par punktu piešķiršanu 

pieteikumiem skatīt arī LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 2017. 

 

Lūdzu ņemt vērā, lai nodrošinātu atbilstību vienai no projekta tēmām, pieteikumam pilnībā jāatbilst 

katram elementam no minētajām tēmām un projekta aktivitātēm skaidri jāfokusējas uz šīm tēmām. 

Piemēram, projekts, kas vērsts uz reģionālu izpratnes veidošanas kampaņu netiks uzskatīts kā 

atbilstošs tēmai “Nacionālas kampaņas, lai veidotu izpratni…”. Tāpat demonstrācijas projekts, kas 

vērsts, lai piemērotu metodes, lai uzlabotu atkritumu savākšanu pašvaldībās, kas nav uzskatāma 

par jaunu vai nezināmu specifiski projekta kontekstā, netiks uzskatīts par atbilstošu tēmai “Projekti, 

kas izmanto inovatīvas metodes…atkritumu rašanās novēršana, otrreizēja izmantošana un dalītā 

savākšana pašvaldībās”. 

 

1.4. Kā, kur un kad iesniegt pieteikumu? 

 

Pieteikumu iesniedzējiem, kuri pretendē uz LIFE finansējumu ar “tradicionālajiem” projektiem, 

pieteikumi jāiesniedz, izmantojot tīmekļa rīku eProposal, kas pieejams LIFE tīmekļa vietnē. 

 

Pieteikšanās rīkā ietvertas visas nepieciešamās administratīvās (A), tehniskās (B un C) un finanšu 

(F) veidlapas, kā arī funkcijas, kas nepieciešamas attiecīgo dokumentu (kartes, fotogrāfijas, 

diagrammas, grafiki, obligātie administratīvie un finanšu pielikumi) pievienošanai. Pilnu 

informāciju par pieteikuma veidlapām un rīku eProposal, lūdzu, skatiet šī dokumenta 3. pielikumā. 

 

Iesniedzējiem, izmantojot rīku eProposal, savi pieteikumi jāiesniedz Līgumslēdzējai iestādei līdz 

2017.gada 12.septembra pulksten 16:00 pēc Briseles laika. 

 

Pieteikums var tikt mainīts, apstiprināts un (atkārtoti) iesniegts tik daudz reizes, cik nepieciešams 

līdz 12. septembrim 2017. gadam (16:00 pēc Briseles laika). Rekomendējam iesniegt jūsu 

melnrakstus regulāri visā projektu iesniegšanas laikā, lai izvairītos no pēdējās minūtes problēmām 

ar interneta pieslēgumu vai citām ar IT saistītajām kļūmēm. Katrs nākošais papildinājums, ieraksts 

tiek nomainīts un agrāk iesniegtās versijas netiek saglabātas, līdz ar to vairs nav pieejamas. 
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Attiecībā uz šajās pamatnostādnēs iekļautajiem projektu pieteikumiem Līgumslēdzēja iestāde ir 

MVU Izpildaģentūra (EASME). 

 

Sagatavojot pieteikumu, iesniedzēji var konsultēties LIFE nacionālajā kontaktpunktā; pilns 

nacionālo/reģionālo LIFE iestāžu nosaukumu un kontaktadrešu saraksts dalībvalstīs atrodams LIFE 

tīmekļa vietnē 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

 

1.5. Kā tiks atlasīti LIFE projekti? 

 

Projektu atlases procedūras tehniskā metodoloģija un atlases un finansējuma piešķiršanas kritēriji 

aprakstīti LIFE Daudzgadu darba programmas 2014. – 2017. gadam 5. sadaļā. Sīkāku šīs 

procedūras īstenošanas aprakstu, lūdzu, skatiet ‘LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 

2017’. 

 

Ļoti svarīgi: Lūdzu ņemiet vērā, ka iesniedzēja A2 veidlapā norādīto kontaktpersonas e-pasta 

adresi Līgumslēdzēja iestāde vērtēšanas laikā izmantos kā vienoto kontaktpunktu visai 

saziņai ar iesniedzēju. Tādēļ tam jābūt derīgam un aktīvam e-pasta kontam, kas visā 

vērtēšanas procedūras laikā tiks pārbaudīts. 

 

Paredzams, ka Līgumslēdzēja iestāde atsevišķus dotāciju līgumus parakstīs 2018. gada maijā – 

jūnijā (detalizētu grafiku skatīt 1. pielikumā). 

 

Agrākais iespējamais projekta sākuma datums ir 2018. gada 1. jūlijs. 

 

1.6. Vispārīgas norādes iesniedzējiem 

 

Šajā nodaļā sniegtas atbildes uz vairākiem bieži uzdotajiem jautājumiem par to, kā izstrādāt LIFE 

projekta pieteikumu. Konkrētas pamatnostādnes skatīt 2.sadaļā; ieteikumus tehnisko un finanšu 

veidlapu aizpildīšanai, lūdzu, skatiet šī dokumenta 3.sadaļu.  

 

1.6.1. Kādā valodā drīkst iesniegt projekta pieteikumu? 

 

Līgumslēdzēja iestāde stingri iesaka iesniedzējiem pieteikuma tehnisko daļu(un īpaši finanšu 

sadaļu) aizpildīt angļu valodā, kaut gan LIFE pieteikumus drīkst iesniegt jebkurā oficiālajā ES 

valodā, izņemot īru vai maltiešu.. 

 

Pieteikuma virsraksts un B1 veidlapa (“Projekta kopsavilkuma apraksts”) vienmēr jāiesniedz angļu 

valodā. B1 veidlapu drīkst papildus iesniegt arī pieteikuma valodā. 

 

Ieteicams ņemt vērā, ka angļu valodā ir jābūt dotāciju līgumam, projekta vadībai, oficiālajiem 

ziņojumiem, galvenajiem sagaidāmajiem rezultātiem/produktiem (deliverables) un komunikācijai 

ar Līgumslēdzēja iestādi. 
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1.6.2. Kas drīkst iesniegt projekta pieteikumu? 

 

Projekta pieteikumu drīkst iesniegt jebkura Eiropas Savienībā reģistrēta juridiska persona. 

 

Iesniedzēji var atbilst trim saņēmēju veidiem: (1) publisko tiesību subjekti, (2) privātas komerciālās 

organizācijas un (3) privātas nekomerciālās organizācijas (tajā skaitā NVO). 

 

Termina “publisko tiesību subjekti” definīcija nozīmē valsts iestādes neatkarīgi no to organizācijas 

formas – centrālā, reģionālā vai vietējā struktūra – vai dažādus subjektus, kas atrodas to kontrolē, 

ja vien tie darbojas attiecīgās valsts iestādes vārdā un uz tās atbildību. Gadījumā, ja organizācijas 

reģistrētas kā privāto tiesību subjekti, kas šī aicinājuma izpratnē vēlas tikt uzskatītas par 

ekvivalentām “publisko tiesību subjektiem”, tām jāiesniedz pierādījumi, ka tās atbilst visiem uz 

publisko tiesību reglamentētiem subjektiem attiecināmajiem kritērijiem, un gadījumā, ja 

organizācija pārtrauc darbību, tās tiesības un pienākumi, saistības un parādi tiek novirzīti uz 

publisko tiesību subjektu. Lai sniegtu pilnīgu definīciju, lūdzu, skatiet pielikumu “Publisko tiesību 

subjekta deklarācija”, kas jāaizpilda visiem saņēmējiem, kas vēlas, lai tos uzskata un pret tiem 

izturas kā pret ‘publisko tiesību subjektu’. Vienīgais izņēmums attiecas uz centrālajām (ministrijas) 

un vietējām administrācijām (pašvaldībām, reģioniem), kuru statuss ir skaidri definēts. 

 

Ņemt vērā, ka “vienas personas organizācijas”, kur nav juridiski definēta atšķirība starp personu 

un biznesu, tiek uzskatītas par vienu personu un tādēļ tā nevar piedalīties kā saistītais saņēmējs vai 

apakšuzņēmuma pārstāvis šajā uzsaukumā. 

 

Iesniedzējam jānorāda savs juridiskais statuss (aizpildot A2 veidlapu), apliecinot tiesisko 

reģistrāciju ES. 

 

Pilnu informāciju par obligātajiem administratīvajiem dokumentiem, ko nepieciešams iesniegt 

reizē ar pieteikumu atkarībā no koordinējošā saņēmēja juridiskā statusa, lūdzu, skatiet ‘LIFE 

projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 2017’. 

 

Kad projekta pieteikums būs apstiprināts līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs kļūs par 

koordinējošo saņēmēju, kas ir juridiski un finansiāli atbildīgs par projekta īstenošanu. 

Koordinējošais saņēmējs būs Līgumslēdzējas iestādes vienotais kontaktpunkts un vienīgais 

saņēmējs, kam jāsniedz ziņojumi tieši Līgumslēdzējai iestādei par projekta tehnisko un finanšu 

progresu. 

 

Koordinējošais saņēmējs saņem ES finansējumu no Līgumslēdzējas iestādes un nodrošina tā 

izplatīšanu tā, kā norādīts ar saistītajiem saņēmējiem (ja tādi ir – skatīt zemāk) noslēgtajos  

partnerības līgumos. Koordinējošajam saņēmējam jābūt tieši iesaistītam tehniskajā projekta 

īstenošanā un projekta rezultātu izplatīšanā. 

 

Koordinējošajam saņēmējam jāuzņemas daļa no projekta izmaksām un tādējādi jāsniedz 

ieguldījums projekta budžetā. Tādēļ nevar tikt par 100% atlīdzinātas radušās izmaksas. 

 

Papildus koordinējošajam saņēmējam LIFE projektā var ietvert arī vienu vai vairākus saistītos 

saņēmējus un/vai vienu vai vairākus projekta līdzfinansētājus. 
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Saistītais saņēmējs var būt juridiski reģistrēts ārpus Eiropas Savienības, ja vien koordinējošais 

saņēmējs bāzēts ES. Jebkādām aktivitātēm, ko paredzēts veikt ārpus ES, jābūt nepieciešamām ES 

vides mērķu sasniegšanai, kā arī lai nodrošinātu efektivitāti tām iejaukšanās darbībām, kas tiek 

veiktas to dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi. Saistītajam saņēmējam vienmēr 

jāsniedz projektā tehnisks ieguldījums un tādējādi jāuzņemas atbildība par viena vai vairāku 

projekta aktivitāšu īstenošanu. Saistītajam saņēmējam arī jāsniedz projektā finansiāls ieguldījums. 

Turklāt tam jānodrošina saņēmējs ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas nepieciešami 

ziņošanas pienākuma izpildei attiecībā pret Līgumslēdzēju iestādi. 

 

Iesaistīt saistītos saņēmējus LIFE projektā nav obligāti. Projekta pieteikums, ko iesniedz viens pats 

koordinējošais saņēmējs, ir pilnībā atbilstošs finansējuma saņemšanai. No otras puses, saņēmējam 

nevajadzētu vilcināties ar citu saņēmēju piesaistīšanu, ja tas projektam dod pievienoto vērtību, 

piemēram, ja partnerība stiprina projekta iespējamības vai demonstrēšanas īpašības, tā Eiropas 

pievienoto vērtību, ietekmi un/vai rezultātu tālāknododamību un gūtās atziņas. 

 

Valsts uzņēmumiem, kuru kapitāls pieder valstij un kas uzskatāmi par valsts pārvaldes instrumentu 

vai tehnisko dienestu, un ko kontrolē valsts pārvalde, bet kas faktiski sastāv no vairākām 

atsevišķām juridiskajām personām, jākļūst par saņēmējiem, ja valsts pārvalde iecerējusi uzticēt 

šiem uzņēmumiem noteiktu projektu aktivitāšu īstenošanu. Šāds gadījums attiecas, piemēram, uz 

"empresas públicas" Spānijā, kā TRAGSA vai EGMASA, un reģionālajām attīstības aģentūrām 

Grieķijā. 

 

Visiem saistītajiem saņēmējiem jānorāda juridiskais statuss (aizpildot A5 pieteikuma veidlapu) un 

jāsniedz pilna informācija par dalībvalsti vai trešo valsti, kurā tie reģistrēti. Turklāt visiem 

saņēmējiem, neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti ES vai nē, jādeklarē, ka uz viņiem neattiecas kāda 

no ES Finanšu Regulas9 106.panta (1) punktā un 107.pantā norādītajām situācijām (parakstot A3 

vai A4 pieteikuma formu – skatīt norādes šī dokumenta 3.sadaļā). 

 

Privātajiem saņēmējiem, Līgumslēdzējas iestāde var pieņemt, ka apakšuzņēmumi piedalās 

projektā, ja visi noteikumi, minēti Finansējuma piešķiršanas līgumā un tā pielikumā X (finanšu un 

administratīvās vadlīnijas), atbilst izvirzītajām prasībām. Tomēr organizāciju asociācijas kā 

apakšuzņēmumi var sarežģīt projekta struktūru un tādā veidā negatīvi ietekmēt tehnisko un 

finansiālo atbilstību projektā. Tādēļ tas ir atkarīgs no Līgumslēdzējas iestādes administrācijas 

diskrētuma pieņemt apakšuzņēmumus. Nekādā gadījumā apakšuzņēmumi varētu tikt pieņemti kā 

‘publisko tiesību subjekti’, jo tas neatbilst apakšuzņēmuma definīcijai. 

 

Šādi apakšuzņēmumi var tikt pieņemti tikai tad, ja tas atrodas tiešā kontrolē no saņēmēja 

(piemēram, meitas uzņēmumi vai pirmā līmeņa meitas uzņēmumi), organizācijas, kas pārrauga 

saņēmēju (mātes uzņēmumi), vai arī biedrības gadījumi, kur saņēmējam ir jābūt juridiski noteiktam 

kā federācijai vai asociācijai, kurā noteiktie apakšuzņēmumi darbojas. Tomēr, ja daži saņēmēji 

vēlas sadarboties ar vienu un to pašu apakšuzņēmumu, tad šim apakšuzņēmumam ir jākļūst 

arī par saņēmēju. 

 

                                                           
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regula (EK, EURATOM) Nr. 966/2012 par 

finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem un ar ko 

atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, OJ L 298, 26/20/2002, 1.p. 
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Projekta līdzfinansētājs projektā iegulda tikai finanšu resursus, viņš nav tehniski atbildīgs un 

nevar gūt labumu no ES veiktā finanšu ieguldījuma. Turklāt tas projekta kontekstā nedrīkst 

darboties kā jebkura projekta saņēmēja apakšuzņēmējs. 

 

Taču vērtēšanas procesā tiks pozitīvi izskatīti projektu pieteikumi, kas saistīti ar uzņēmējdarbības 

sektora līdzfinansēšanu, ja šāds līdzfinansējums sniedz ieguldījumu iespējamajā projekta rezultātu 

ilgtspējīgumā. 

 

Attiecībā uz konkrētiem fiksēta ilguma uzdevumiem pieteikumā var paredzēt apakšuzņēmēju 

piesaistīšanu. Apakšuzņēmēji sniedz ārējos pakalpojumus tiem projekta saņēmējiem, kuri par šiem 

pakalpojumiem maksā pilnā apmērā. Saņēmēji nevar darboties kā apakšuzņēmēji. Pieteikumā 

apakšuzņēmēji parasti nav identificējami pēc nosaukuma; pretējā gadījumā tik un tā jāievēro 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgie nosacījumi. 

 

Sīkāku attiecīgo ar koordinējošo saņēmēju, saistītajiem saņēmējiem un apakšuzņēmējiem saistīto 

noteikumu aprakstu, lūdzu, skatiet Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgajos nosacījumos. 

 

1.6.3. Kāds ir optimālais LIFE projekta budžets? 

 

Projektu budžetiem minimālais apmērs nav noteikts. Agrāk vairākkārt finansēti lieli un ambiciozi 

projekti (t.i., ar kopējo izmaksu summu, kas pārsniedz 5 000 000 eiro), savukārt ļoti maza apjoma 

projekti (t.i., ar kopējo izmaksu summu, kas mazāka par 500 000 eiro) reti kad guvuši atbalstu to 

ierobežotā rezultāta un tādējādi arī zemās pievienotās vērtības dēļ. 

 

Sagatavojot projekta budžetu, iesniedzējiem jāņem vērā arī indikatīvie valsts asignējumi katrai 

dalībvalstij saistībā ar projektiem, kas tiek finansēti vides apakšprogrammā laika periodam no 

2014. līdz 2017.gadam. Projekta pieteikumam, kurā noteikts augstāks ES finanšu ieguldījums nekā 

kopējais indikatīvais valsts asignējums iesniedzēja dalībvalstij, būs mazāka iespējamība tikt 

izvēlētam LIFE līdzfinansējuma saņemšanai. Valsts asignējumi atrodami LIFE Daudzgadu darba 

programmas 2014. – 2017.gadam 5.iedaļā un ‘LIFE projektu pieteikumu novērtēšanas vadlīnijās 

2017’. 

 

1.6.4. Kāda ir maksimālā ES līdzfinansējuma likme LIFE projektiem? 

 

Pirmās LIFE Daudzgadu darba programmas 2014. – 2017. gadam laikā maksimālā ES 

līdzfinansējuma likme “tradicionālajiem” LIFE projektiem ir 60% no kopējām attiecināmajām 

projekta izmaksām. 

 

 

1.6.5. Cik liela summa projekta budžetā jāiegulda projekta saņēmējiem? 

 

Paredzēts, ka koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji projekta budžetā veiks saprātīgu 

finanšu ieguldījumu. Saņēmēja finanšu ieguldījums tiek uztverts kā pierādījums par apņemšanos 

sasniegt projekta mērķus – tādēļ ļoti zems finanšu ieguldījums var tikt uztverts kā nepietiekama 

apņemšanās vai tās neesamība. 
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Pieteikumu nedrīkst iesniegt, ja jebkura saņēmēja finanšu ieguldījums pieteikuma budžetā ir EUR 

0. 

 

Bez tam, ja publisko tiesību subjekti projektā iesaistīti kā koordinējošie un/vai saistītie saņēmēji, 

to kopējai finanšu ieguldījumu summai projekta budžetā jāpārsniedz (par vismaz 2%) tā projekta 

personāla algu izmaksu summa, kas netiek uzskatīts par ‘papildu’ personālu. Sīkāku informāciju, 

lūdzu, skatiet šī dokumenta 3.4. sadaļā. 

 

1.6.6. Kas ir optimālais projekta sākuma datums un ilgums? 

 

Sagatavojot projekta laika plānojumu, saņēmējiem jāapzinās, ka paredzamais dotāciju līguma 

parakstīšanas datums saistībā ar LIFE 2017 projektiem būs 2018.gada maijs – jūnijs. Agrākais 

iespējamais šo projektu sākuma datums ir 2018. gada 1. jūlijs. Jebkādas izmaksas, kas radušās 

pirms projekta sākuma datuma, netiks uzskatītas par attiecināmām un nevarēs tikt iekļautas projekta 

budžetā. 

 

LIFE projektam nav iepriekš noteikta ilguma. Kopumā projekta ilgumam jāatbilst tam, kāds ir 

nepieciešams, lai pabeigtu visas projekta aktivitātes un sasniegtu visus tā mērķus. Vairums projektu 

ilgst 2 līdz 5 gadus. 

 

Pieredze iepriekšējās LIFE programmās parādījusi, ka daudzos projektos bijušas grūtības noteiktajā 

projekta laikā pabeigt visas aktivitātes, lielākoties saistībā ar nobīdēm un grūtībām, ar ko nācies 

sastapties projekta laikā. Tādēļ saņēmējiem stingri ieteicams saistībā ar savu pieteikumu paredzēt 

laika grafikā drošības periodu (piemēram, sešus mēnešus). 

 

Saņēmējiem arī jāapzinās, ka par projektu, kurā visas aktivitātes pabeigtas pirms paredzētā beigu 

datuma, gala ziņojumu var iesniegt pirms termiņa un gala maksājumu var saņemt pirms oficiālā 

dotāciju līgumā norādītā projekta beigu datuma. 

 

1.6.7. Kur var īstenot LIFE projektu? 

 

LIFE projekti tiek īstenoti Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā. LIFE programmas ietvaros 

drīkst finansēt arī aktivitātes ārpus ES un aizjūras valstīs un teritorijās (AZT), ja vien koordinējošais 

saņēmējs ir bāzēts ES un ir iesniegti pārliecinoši pierādījumi, ka aktivitātes, ko paredzēts veikt 

ārpus ES, nepieciešamas ES vides mērķu sasniegšanai, kā arī lai nodrošinātu efektivitāti tām 

iejaukšanās darbībām, kas tiek veiktas to dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi 

(piemēram, pasākumi migrējošo putnu atbalstam vai pasākumi, kas tiek īstenoti pārrobežu upē). 

Lūdzu ņemt vērā, ka tas ir tikai izņēmuma gadījumos, jo parasti aktivitātēm jānotiek Eiropas 

Savienības robežās. Tomēr, ja problēmu nevar veiksmīgi atrisināt ES ietvaros, tad var iesaistīt arī 

ne ES valstis, iesniedzot kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, lai izvērtētu šādu nepieciešamību 

katrai plānotajai aktivitātei attiecīgajās formās. 

 

Piemēram, ja projekta uzdevums ir veikt migrējošo putnu aizsardzības pasākumus vienā no ES 

dalībvalstīm un iesaistīt arī ārpus ES vai aizjūras valstis un teritorijas (AZT) šāda veida aktivitātēs, 

tad tas ir pieņemams un apstiprināms. Ja projekta aktivitātes notiek pilnībā ārpus ES teritorijas un 

vienīgi aizjūras valstīs un teritorijās, tad šajā gadījumā projekts nav atbalstāms. 
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Eiropas Komisijas Paziņojumā Nr. 2013/C-205/05 (OJEU C-205, 19/07/2013, 9. – 11.lp.) 

formulētie attiecināmības kritēriji par Izraēlas vienību attiecināmību un to darbībām Izraēlas 

ieņemtajās teritorijās kopš 1967. gada jūnija dotāciju, piešķīrumu un finanšu instrumentu 

saņemšanai, ko ES finansējusi no 2014. gada, piemērojami visiem pasākumiem saskaņā ar šo 

pieteikumu iesniegšanas uzsaukumu, tajā skaitā attiecībā uz ES Finanšu Regulas 137. pantā 

norādītajām trešajām personām. 

 

1.6.8. Kam jāvada LIFE projekts? 

 

Paredzēts, ka projekta vadību nodrošina koordinējošā saņēmēja personāls. Tomēr, balstoties uz 

attiecīgu pamatojumu, to tiešā koordinējošā saņēmēja kontrolē var veikt arī apakšuzņēmējs. 

Jebkādas citas procedūras saistībā ar projekta vadību atbilstoši jāizskaidro un jāpamato. Tāpat 

stingri ieteicams katram projektam piesaistīt pilna laika projekta vadītāju. 

Lai arī saņēmējiem nav pienākuma iekļaut projekta budžetā jebkādas ar projekta vadību saistītas 

izmaksas, pieteikumā skaidri jāapraksta, kurš būs atbildīgs par projekta vadību, cik daudz laika un 

personāla tiks šim mērķim atvēlēts, kā un kurš projekta īstenošanas periodā par to pieņems 

lēmumus (t.i., kā un kurš kontrolēs projekta vadību). 

 

1.6.9. Ārpakalpojumu izmantošana projekta aktivitāšu īstenošanā 

 

Saņēmējiem jābūt tehniskajām un finansiālajām spējām un kompetencei veikt projekta ietvaros 

ierosinātās aktivitātes. Tādēļ paredzēts, ka projekta budžeta daļa, kas piešķirta ārējai palīdzībai, 

jāsaglabājas zem 35%. Lielāka daļa pieņemama tikai tādā gadījumā, ja projekta pieteikumā šajā 

sakarā norādīts atbilstošs pamatojums. 

 

Jebkuras ārējās palīdzības gadījumā jāievēro Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgie nosacījumi. 

 

Saskaņā ar Regulas 19.pantu, saņēmējiem (valsts un privātie) stingri ieteicams izmantot “zaļo” 

iepirkumu. Eiropas Komisija šim nolūkam izveidojusi rīkkopu. Sīkāka informācija atrodama 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm 

 

1.6.10. Ar kādiem nosacījumiem LIFE dod priekšroku starptautiskajiem projektiem? 

 

LIFE Regula nosaka, ka, atlasot līdzfinansējamos projektus, Līgumslēdzēja iestāde īpašu uzmanību 

pievērš transnacionāliem projektiem, ja vien transnacionāla sadarbība ir būtiska, lai garantētu vides 

vai dabas aizsardzību. Tādēļ transnacionāls pieteikums jāiesniedz tikai tādā gadījumā, ja projekta 

pieteikumā sniegti pietiekami argumenti par transnacionālas pieejas pievienoto vērtību. Ja šādi 

pierādījumi ir, pieteikums projektu atlases procesā tiks uzskatīts par augstāk vērtējamu, līdz ar to 

tam būs lielākas iespējas tikt izvēlētam līdzfinansēšanai. 

 

Kā paredzēts LIFE Regulā, termins “transnacionālais” attiecās uz ES dalībvalstīm, kā arī sadarbībai 

starp tām un trešajām valstīm, kas piedalās LIFE programmā pēc LIFE Regulas 5. panta. Darbības 

ārpus ES vai aizjūras valstīm un teritorijām nesniegs papildus punktus 7. kritērijā, ja nu vienīgi tas 

atbilst LIFE Regulas 6. pantam.  
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1.6.11. Cik apjomīgam jābūt LIFE projekta pieteikumam? 

 

Pieteikumam jābūt tik koncentrētam un skaidram, cik vien iespējams. Iesniedzējiem jāizvairās no 

apjomīgiem pieteikumiem un nevajadzētu iesniegt pārmērīgi detalizētus aprakstus par projekta 

jomām, vides tehnoloģijām, sugu sarakstus utt. 

 

Tomēr skaidri un detalizēti apraksti jāiesniedz par visām projekta aktivitātēm. Kartes jāpievieno 

katru reizi, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai skaidri norādītu uz ierosināto pasākumu 

norises vietu (ievērojiet, ka dažos gadījumos tas ir obligāti). 

 

Brošūras, CV un tamlīdzīgi dokumenti nav jāiesniedz, un tie iesniegšanas gadījumā tiks ignorēti. 

 

1.6.12. Notiekošās aktivitātes 

 

Aktivitātes, kas notiek jau pirms projekta sākuma, nav attiecināmas. 

 

Ja projekta ietvaros gaidāmās aktivitātes ievērojami atšķiras no iepriekšējām vai notiekošajām 

aktivitātēm biežuma vai intensitātes ziņā, tās netiek uzskatītas par notiekošām. Iesniedzējam 

pieteikumā jāsniedz atbilstoša informācija, kas šo aspektu ļauj izvērtēt. 

Izņēmuma kārtā tādu aktivitāšu gadījumos, kas uzsāktas un pabeigtas jau agrāk un ko ierosināts 

projekta laikā atkārtot ar līdzīgu biežumu vai intensitāti, projekta iesniedzējam jāiesniedz 

pierādījumi, ka šādas aktivitātes netiktu īstenotas bez LIFE projekta. 

 

1.6.13. Projekta un tā aktivitāšu ilgtermiņa ilgtspēja 

 

LIFE projekti nozīmē vērā ņemamas investīcijas, un Eiropas Savienība pievērš lielu nozīmi šo 

investīciju ilgtspējai. Visā projekta īstenošanas laikā saņēmējiem obligāti jāapsver, kā šie 

ieguldījumi tiks nodrošināti, uzturēti, attīstīti un pielietoti vai aizstāti pēc projekta beigām. Šī 

informācija jāiestrādā projekta pieteikumā. Vērtēšanas procesā šis aspekts rūpīgi jāpārbauda, 

sevišķi saskaņā ar piešķiršanas kritēriju nr. 1. 

 

Katram pieteikumam jānodrošina skaidri pierādījumi par tā ES pievienoto vērtību, aizstājamību, 

tālāknododamību vai transnacionālo darbību. Vairāk informācijas par katru prioritāro jomu meklēt 

2. nodaļā. 

 

1.6.14. Atkārtojamība un tālāknododamība 

  

Projekta potenciāls ir mērojams tā atkārtojamībā un tālāknododamībā projekta ieviešanas laikā un 

pēc tā noslēguma. Veiksmīgai atkārtojamībai un tālāknododamībai ir nepieciešams izstrādāt 

stratēģiju, kas ietvertu daudzfunkcionālus uzdevumus, palielinot projektā izstrādāto risinājumu 

ietekmi un sniedzot plašāku rezultātu izplatīšanu, sasniedzot lielākas mērķgrupas projekta laikā 

un/vai īstermiņa vai vidēja termiņa perspektīvā pēc projekta beigām. Tā nav tikai zināšanu tālāk 

nodošana vai sadarbība starp projektu partneriem, tiek iesaistītas ieviestās tehnoloģijas, metodes 

vai izstrādātās stratēģijas, kas veiktas projekta laikā, lai pārnestu to rezultātus uz kādu citu reģionu, 

valsti vai darbības sfēru.  
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Atkārtojamība un tālāknododamība nav tikai rezultātu izplatīšana, bet attiecās uz darbībām un 

metodēm, ieviestām visās projekta saistošajās aktivitātēs, kas paredzētas veicināt atkārtojamību 

un/vai tālāku projekta rezultātu pārnesi un pieredzi pēc projekta beigām, ieskaitot citos sektoros, 

uzņēmumos, reģionos un valstīs. Vairāk informācijas par katru prioritāro jomu meklēt 2. nodaļā. 

 

1.6.15. Pētniecības aktivitātes 

 

Ievērojot to, ka ES finansējums piešķirts pētniecības aktivitātēm saskaņā ar Apvārsnis 2020 – 

Pētniecības un inovācijas pamatprogramma (2014 – 2020)10, LIFE projekta ietvaros iespējams veikt 

ierobežotu pētījumu, kas vērsts uz projekta pamatā esošu zināšanu datu uzlabošanu un veicināšanu. 

Pētījums stingri jāierobežo un tam jābūt būtiskā mērā saistītam ar projekta mērķiem, un 

iesniedzējam detalizēti jāizskaidro, kā pareiza projekta īstenošana balstās uz šīm pētniecības 

aktivitātēm, norādot, ka esošais zinātniskais pamatojums ir nepietiekams, un kā papildu zināšanas 

tiks izmantotas projekta aktivitāšu īstenošanai. Šādā gadījumā zinātniskās publikācijas tiek 

uzskatītas par svarīgiem projekta nodevumiem (deliverables). 

 

Projekti, kas veltīti liela apjoma infrastruktūras celtniecībai neatbilst LIFE programmas 

uzdevumiem un tāpēc nav attiecināmi. Šādi celtniecībai paredzēti projekti tiek uzskatīti, ja projekta 

izmaksas vienai infrastruktūras vienībai pārsniedz 500 000 EUR. “Viena infrastruktūras vienība” 

ietver visus elementus, kas aprakstīti formā F4a, un saistīti, lai nodrošinātu infrastruktūras 

investīciju darbību (piemēram, eko cauruļvads tiltam, aizsprostiem). Šādu summu izņēmuma 

gadījumos var apstiprināt, ja ir iesniegts pilns tehniskais raksturojums, pierādot šīs infrastruktūras 

nepieciešamību, lai nodrošinātu efektīvu projekta mērķu sasniegšanu pēc LIFE Regulas 10., 11., 

un 12. panta.  

 

1.6.16. Kopdarbība ar citām ES finansējuma programmām 

 

Saskaņā ar LIFE Regulas 8.pantu, LIFE Programmas atbalstītajām aktivitātēm jānodrošina saskaņa 

un sinerģija, un to ietvaros jāizvairās no pārklāšanās ar citām Savienības finansējuma programmām. 

Konkrēti, Līgumslēdzēja iestādei un dalībvalstīm jānodrošina koordinācija ar Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku 

attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un Apvārsnis 2020. 

 

Tādēļ ir būtiski, ka pirms pieteikuma iesniegšanas Līgumslēdzējai iestādei saņēmēji rūpīgi 

pārbauda, vai projekta ietvaros ierosinātās aktivitātes praksē varētu tikt vai tiek finansētas no 

citiem ES fondiem.  

 

Saņēmējiem jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par jebkādu saistītu finansējumu, ko tie saņem no ES 

budžeta, kā arī jebkādu attiecīgā brīža ES budžeta finansējuma pielietojumu. Saņēmējiem 

jāpārliecinās arī, ka viņi nesaņem darbības subsīdijas no LIFE (vai citām ES programmām), kā 

rezultātā varētu tikt piešķirts dubults finansējums. Turklāt projekta pārskatīšanas posmā atbildīgajai 

valsts iestādei var būt arī jānorāda soļi, kas sperti nolūkā nodrošināt LIFE finansējuma saskaņotību 

un kopdarbību ar citām ES finansējuma programmām. 

                                                           
10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1290/2013, ar ko nosaka 

pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” (2014. – 2020.gads) dalības un rezultātu 

izplatīšanas noteikumus un atceļ Regulu (EK) Nr. 1906/2006 (OJ L 347, 20.12.2013., 81.p.) 
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Ja tas netiek paziņots attiecīgajā formā A7, tad ļoti iespējams, ka projekta pieteikums netiek 

pieņemts izskatīšanai. 

 

Ņemt vērā, ka šis ir būtisks jautājums, jo iepriekšējā pieredze rāda, ka pieaudzis līdzīgu un 

arī  vienādu projekta pieteikumu skaits, kas ir iesniegts vairākās programmās. Līdz ar to 

Līgumslēdzējas iestādes vairākkārtīgi pārbauda visus pieteikumus, lai novērstu šādu 

iespējamību. Ja projekta iesniedzējs nemin savā pieteikumā, ka noteiktais projekta 

pieteikums ir iesniegts vairākās programmās, tad sekas tam var būt ļoti nopietnas. 

 

Papildinājumā, projekta pārskatīšanas fāzē atbildīgajai valsts iestādei varētu tikt prasīts, kādā veidā 

tiks nodrošināta koordinēšanu un papildus investīcijas LIFE finansējumam no citu ES programmu 

fondiem. 

 

1.6.17. Pieteikumi, kas balstīti uz iepriekšējo gadu LIFE projektiem 

 

Ja pieteikuma iesniedzējs paredz turpināt projektu, kas ir izstrādāts un atbalstīts no LIFE 

programmas jau iepriekš, viņam ir obligāti jāapraksta nākošā projekta fāze formā A7, kā šis jaunais 

projekts papildinās jau iepriekš sasniegtos projektu rezultātus. Iesniedzējam arī jāaizpilda forma 

B6 par ilgtspējības nodrošinājumu un jāpaskaidro  kā turpmākā projekta darbība tiks nodrošināta 

ne tikai ar LIFE līdzfinansējumu, bet no citiem finanšu avotiem. Aizpildot C formas, pieteikuma 

iesniedzējam ir skaidri jānorāda, kā katra aktivitāte pārņems iepriekšējā projekta pieredzi un 

rezultātus un kā tā tiks papildināta un izstrādāta jaunajā projekta pieteikumā. 

 

Pieteikumu iesniedzējiem ir jāpierāda, ka viņi ir ņēmuši vērā arī citus LIFE projektus, kam ir līdzīgi 

darba uzdevumi. Viņiem ir jāpaskaidro kā projekta pieteikums tiek veidots un kā tas atšķiras no 

citiem projektiem, kā tas tiks koordinēts starp citiem līdzīgiem projektiem, ja šie projekti joprojām 

tiek ieviesti. 

 

Pieteikumu izvērtēšanas procesā šie aspekti tiks rūpīgi pārbaudīti. Ja netiks sniegti skaidri apraksti 

šajā jautājumā, tas radīs negatīvu ietekmi uz kopējo punktu skaitu. 

 

1.6.18. Kvantitatīvie vides ieguvumi 

 

Projekta piedāvāto risinājumu iespējas/priekšrocības, kas ir  iestrādātas jaunajos pieteikumos, ir 

jāpapildina ar kvantitatīvajiem rādītājiem no vides ieguvumu aspekta. Ir skaidri jānorāda, kāds ir 

izvēlētās darbības pamatojums. Vides ieguvumiem jābūt norādītiem projekta dzīves cikla laikā, kur 

tie ir saistīti un tiem jābūt pietiekami ambicioziem, nozīmīgiem kā arī ticamiem. Līdz ar to ir 

jānodrošina secība starp vides ieguvumiem, kas aprakstīti attiecīgajās pieteikuma formās un tiem 

jābūt iekļautiem indikatoru tabulā.  

 

Vairāk informācijas par katru prioritāro jomu meklēt 2. nodaļā. 
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1.6.19. Vairāku projektu ar līdzīgiem/vienādiem mērķiem koordinēšana  

Izvērtējot iepriekšējo pieredzi, daudzi projektu pieteikumi ir paredzēti vienādu vai līdzīgu mērķu 

sasniegšanai, bieži gadās, ka pat vienā ES dalībvalstī ir vairāki šādi pieteikumi. It īpaši tas ir izteikti 

Dabas un Bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammā.  

 

Lai izvairītos no šādas situācijas, stingri ieteicam projektu pieteicējiem konsultēties ar Nacionālo 

kontaktpunktu http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm, lai 

pārliecinātos, vai tēma, kas tiek plānota ieviest, nav izvirzīta arī kādā citā pieteikumā. Ja tas ir tā, 

tad projekta pieteicējiem ir ieteicams apvienoties vienā projektā, lai izvairītos no tēmu pārklāšanās 

un palielinātu sinerģiju. 

 

 

1.7. Oglekļa emisiju samazināšana un Zaļais iepirkums  

 

Projekta pieteicējiem jāskaidro, kā iecerēts nodrošināt, ka projekta “oglekļa ietekme” saglabājas tik 

zema, cik tas saprātīgi iespējams. Sīkāka informācija par iecerētajiem centieniem CO2 emisiju 

samazināšanai projekta īstenošanas laikā jāiekļauj projekta aprakstā. Taču jums jāapzinās, ka ar 

siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju kompensāciju saistītās izmaksas netiks uzskatītas par 

attiecināmām. 

 

Visiem LIFE projektiem ir jāpiemēro zaļā iepirkuma procedūra, kad tiek izvēlēti ārējie pakalpojumi 

un piegādātāji. Pieteikumā ir jāiekļauj skaidrs un detāls mehānisms, kā tiks veikts zaļais iepirkums 

visiem projekta saņēmējiem. Tas sniegs papildus punktus izvērtēšanas procesā zem 7. kritērija. 

 

1.8. Personas datu aizsardzības klauzula 

 

Reizē ar jūsu pieteikumu iesniegtie personas dati, konkrēti, vārds, adrese un cita kontaktinformācija 

par saņēmējiem un līdzfinansētājiem, tiks ievietota datubāzē ar nosaukumu ESAP, kas tiks padarīta 

pieejama ES iestādēm un aģentūrām, kā arī ārējo vērtētāju grupai, kurai ir saistošs 

konfidencialitātes līgums. ESAP tiek izmantota tikai LIFE pieteikumu vērtēšanas vadīšanai. 

 

Tie paši personas dati par veiksmīgi īstenotiem projektiem tiks nodoti citai datubāzei ar nosaukumu 

BUTLER, kas tiks padarīta pieejama ES iestādēm un aģentūrām, kā arī ārējai novērotāju grupai, 

kurai ir saistošs konfidencialitātes līgums. BUTLER tiek izmantota tikai LIFE projektu vadīšanai. 

 

Katra projekta kopsavilkums, ieskaitot koordinējošā saņēmēja vārdu un kontaktinformāciju, tiks 

ievietots LIFE tīmekļa vietnē un padarīts pieejams sabiedrībai. Noteiktā brīdī koordinējošais 

saņēmējs tiks aicināts pārbaudīt šī kopsavilkuma pareizību. 

 

Arī veiksmīgo saņēmēju un attiecīgo, atlasītajiem projektiem piešķirto summu saraksts tiks 

ievietots publiski pieejamā datubāzē, kuras nosaukums ir Finanšu pārredzamības sistēma.11 

 

Līgumslēdzēja iestāde vai tās uzņēmēji var izmantot arī to iesniedzēju personas datus, kuri nav 

saņēmuši atbalstu, lai sekotu līdzi turpmākajām darbībām saistībā ar nākotnē paredzētajiem 

pieteikumiem. 

                                                           
11 Finanšu pārredzamības sistēma (FTS) – Eiropas Komisija 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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Visā šajā procesā Līgumslēdzēja iestāde un tās apakšuzņēmēji ievēros Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. 

Jums sevišķi būs tiesības piekļūt mūsu rīcībā esošajiem datiem par jums un pieprasīt korekcijas. 

 

Pieteikuma iesniegšana nozīmē, ka jūs piekrītat, ka tajā iekļautie personas dati tiek padarīti 

pieejami iepriekš aprakstītajā veidā. Tie netiks izmantoti nekādā citādā veidā un nekādiem 

citiem nolūkiem, kā vien iepriekš aprakstītajiem. 
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2. LIFE Vide un Resursu efektivitāte 

 

2.1. Kas ir LIFE Vide un Resursu efektivitāte? 

 

Šīs pamatnostādnes attiecas tikai uz apakšprogrammu LIFE Vide un Resursu efektivitāte. 

 

Apakšprogramma LIFE Vide un Resursu efektivitāte vērsta konkrēti uz Eiropas Savienības vides 

politikas un tiesību aktu īstenošanas, atjaunināšanas un izstrādes veicināšanu, ieskaitot vides 

jautājumu iekļaušanu citās politikas jomās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību. Turklāt 

finansētajām aktivitātēm jābūt ar Eiropas pievienoto vērtību un jāpapildina aktivitātes, ko laikā no 

2014. līdz 2020. gadam var finansēt no citiem Eiropas Savienības fondiem. 

 

Prioritārā joma Vide un Resursu efektivitāte vērsta uz: 

 

- politikas vai pārvaldības pieeju, paraugprakses un risinājumu izstrādāšanu, izmēģināšanu un 

demonstrēšanu saistībā ar vides problēmām un atbalstot ar resursu efektivitāti saistīto politiku un 

tiesību aktus, ieskaitot Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā; 

- zināšanu bāzes uzlabošanu par Eiropas Savienības vides politikas un tiesību aktu izstrādāšanu, 

īstenošanu, novērtēšanu, uzraudzību un izvērtējumu un to faktoru, risku un atbildes pasākumu 

novērtēšanu un uzraudzību, kas ietekmē vidi Eiropas Savienībā un ārpus tās. 

 

LIFE Regulas III pielikumā aprakstītas tematiskās prioritātes katrai no piecām zemāk norādītajām 

nozarēm: 

• Tematiskās prioritātes attiecībā uz ūdeni, ieskaitot jūras vidi 

• Tematiskās prioritātes attiecībā uz atkritumiem 

• Tematiskās prioritātes attiecībā uz resursu efektivitāti, tajā skaitā augsni un mežiem, 

un zaļo un aprites ekonomiku 

• Tematiskās prioritātes attiecībā uz vidi un veselību, tajā skaitā ķīmiskajām vielām un 

troksni 

• Tematiskās prioritātes attiecībā uz gaisa kvalitāti un emisijām, tajā skaitā pilsētvidē 

 

Programmas LIFE Vide un resursu efektivitāte atbalsts tiks piešķirts vislabākajiem pieteikumiem, 

kuros būs iekļauti inovatīvi risinājumi svarīgām vides problēmām, kas dod dzīvotspējīgus, kā arī 

kvalitatīvi un kvantitatīvi izmērāmus konkrētus rezultātus. Pieteikumiem jābūt izteikti 

dzīvotspējīgiem un tehniski un finansiāli stabiliem. Tajos jābūt ietvertai zināšanu izplatīšanai. 

Demonstrēšanas īpašības ir sevišķi svarīgas; projektiem jābūt īstenotiem tādā tehniskā līmenī, kas 

ļauj novērtēt tehnisko un ekonomisko dzīvotspēju, tos ieviešot lielā mērogā. Programma LIFE Vide 

un resursu efektivitāte nav vērsta uz pētījumiem vai investīcijām jau esošā tehnoloģijā. LIFE 

mērķis ir savienot pētījumus, politiku un izstrādes rezultātus, kā arī plaši izplatītu īstenošanu un 

uzlabot inovatīvus risinājumus.  
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2.2. LIFE Vide un resursu efektivitāte tematiskās prioritātes un projektu tēmas 

 

Šajā iedaļā pieteikumu iesniedzēji atradīs tematiskās prioritātes un projektu tēmas, kam tiks dota 

priekšroka. Tas neizslēdz iespēju iesniegt projektu pieteikumus, kas neiekļaujas šeit norādītajās 

tematiskajās prioritātēs vai projektu tēmās saskaņā ar LIFE Regulas III pielikumu. Ņemiet vērā, ka 

punkti kritērijā nr. 4 ‘Atbilstība projektu tēmām,’ tiks piešķirts tikai pieteikumiem, kas pilnībā 

atbilst vismaz vienai no norādītajām projektu tēmām (sīkāka informācija par kritēriju Nr.4 

atrodama 2017. gada LIFE projektu pieteikumu vērtēšanas vadlīnijās). Pieteikumu iesniedzējiem 

eProposal jāizvēlas maksimums divas projektu tēmas un skaidri jāpamato vai un kādēļ viņu 

iesniegtais pieteikums atbilst izvēlētajām projektu tēmām. Tiks izvērtēta atbilstība tikai iesniedzēja 

norādītajām tēmām. Ja netiek norādīta neviena tēma, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka 

pieteikums neatbilst nevienai no norādītajām projektu tēmām un apzinās, ka 4.kritērijā netiks 

saņemti punkti. 

 

2.2.1 Tematiskās prioritātes attiecībā uz ūdeni, ieskaitot jūras vidi 

 

Aktivitātes īpašu, Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 7.vides rīcības programmā 

paredzētu mērķu saistībā ar ūdeni sasniegšanai, konkrēti: 

 

(i) integrētas pieejas ES Ūdens pamatdirektīvas īstenošanai12; 

 

(ii) Plūdu direktīva13; 

 

(iii) Jūras stratēģijas pamatdirektīva14; 

 

(iv) aktivitātes, lai garantētu drošu un efektīvu ūdens resursu izmantošanu, uzlabojot 

kvantitatīvo ūdens apsaimniekošanu, saglabājot augstu ūdens kvalitātes līmeni un izvairoties no 

nepareizas ūdens resursu izmantošanas un to pasliktināšanas. 

  

Projektu tēmas 

 

Ar ūdens kvalitāti, plūdiem un sausumu saistīto problēmu risināšana izmaksu efektīvā veidā ES ir 

liels izaicinājums. Lai reaģētu uz šiem izaicinājumiem un izdevībām ūdensapgādes nozarē, 

nepieciešama visaptveroša pieeja ar daudzu personu iesaisti. Atbilstoši Ūdens pamatdirektīvas 

(WFD), Plūdu direktīvas un Eiropas inovāciju partnerības ūdens resursu jomā prioritāšu īstenošanai 

projektiem jākoncentrējas uz tādu pasākumu izstrādi un īstenošanu, kas var palīdzēt dalībvalstīm 

pāriet uz patiešām integrētu ūdens resursu apsaimniekošanu, ja nepieciešams, sekmējot uz 

                                                           
12Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF  
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 23.oktobra Direktīva 2007/60/EK par plūdu riska novērtējumu 

un pārvaldību 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF  
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu 

Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:EN:PDF
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ekosistēmām balstītas pieejas. Uz Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (MSFD) īstenošanu vērsto 

aktivitāšu kontekstā sevišķs uzsvars jāliek uz agrāk nebijušiem apdraudējumiem un ietekmēm, kā 

arī labākas krasta apsaimniekošanas un jūras telpiskās plānošanas veicināšanu. Attiecībā uz 

ūdenssaimniecību, tehnoloģijas un procesi, kas tiek izmantoti, lai nodrošinātu ūdens piegādes 

pakalpojumus (dzeramā ūdens ražošana vai notekūdeņu attīrīšana), sasniedz briedumu. Saskaņā ar 

Eiropas inovāciju partnerības ūdens resursu jomā prioritārajām jomām, šobrīd izaicinājums ir 

divkāršs: (i) nodrošināt atbilstošu īstenošanu izmaksu un resursu efektīvā veidā ar juridiski 

atbilstošiem rezultātiem un (ii) nodrošināt spējas strādāt pie jaunajām šīs jomas problēmām. 

 

Tādēļ priekšroka tiks dota šādiem projektiem: 

 

Ūdens, plūdi un sausums – III pielikums, A iedaļa, (a) punkta (i)-(ii) apakšpunkts 

 

1. Tādu dabīgo ūdens aiztures pasākumu plānošana un ieviešana pilsētu un lauku teritorijās, kas 

paaugstina ūdens iesūkšanos, uzglabāšanu un atdala sārņus ar dabīgiem vai dabiskiem līdzīgiem 

procesiem, tādējādi veicinot WFD un Plūdu direktīvā iekļauto mērķu sasniegšanu un sausuma 

pārvaldību ar ūdeni trūcīgos reģionos. 

 

2. Projekti, kuru ietvaros tiek sekmēta plūdu un sausuma risku pārvaldība, (a) veicot ārkārtas 

gadījumu novēršanu un aizsardzības rīku izstrādi, lai nodrošinātu atbalstu rīcībpolitikai, zemes 

izmantošanas plānošanai un ārkārtas situāciju pārvaldībai, un (b) īstenojot integrētas riska 

novērtēšanas un pārvaldības pieejas, pamatojoties uz elastību un sociālo neaizsargātību un 

nodrošinot sociālo pieņemamību. 

 

3. Projekti, kas ļauj sasniegt WFD noteiktos mērķus, pievēršoties hidromorfoloģiskajiem 

apdraudējumiem, kas paredzēti upju baseinu apsaimniekošanas plānos (RBMP) un kas izriet no 

zemes izmantošanas vai upju ūdens izmantošanas. 

 

4. Projekti, kas vērsti uz problēmu risināšanu saistībā ar integrētu barības vielu pārvaldību un 

organisko cilvēku un lauksaimniecības izcelsmes piesārņojumu tādā veidā, ar ko tiek precizēti 

nepieciešamie pasākumi upju baseinu vai ūdens ieguves baseinu mērogā, lai ļautu sasniegt WFD 

un MSFD prasības, ieskaitot Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas, Nitrātu direktīvas, 

Peldvietu ūdens kvalitātes direktīvas un Gruntsūdeņu direktīvas prasības. 

 

5. Projekti, kuru ietvaros tiek risinātas problēmas saistībā ar apdraudējumiem, ko rada ķīmiskais 

piesārņojums ūdens vidē un kas vērsti uz prioritāro vielu emisiju samazināšanu jau to rašanās 

avotā, izmantojot atbilstošus aizvietotājus vai alternatīvas tehnoloģijas. 

 

6. Projekti, kuru ietvaros tiek atjaunota upe, ezers, estuārs un krasta morfoloģija un/vai no jauna 

izveidoti saistītie biotopi, tajā skaitā palienes un purvi, nolūkā ļaut sasniegt WFD un FD noteiktos 

mērķus.  

  

7. Projekti, kuru ietvaros tiek īstenoti ūdens taupīšanas pasākumi, lai samazinātu kvantitatīvo un 

kvalitatīvo apdraudējumu ūdenstilpēs, kas atrodas baseinos ar nepietiekamu ūdens daudzumu, 

balstoties uz hidroekonomiskiem modeļiem. 

 

 



23 
 

Jūras un krasta apsaimniekošana – III pielikums, A iedaļa, (a) punkta (iii) apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek izstrādāti instrumenti, tehnoloģijas un prakses, lai nodrošinātu ar jūras 

vidi saistīto ekonomisko aktivitāšu ilgtspēju, tajā skaitā, ja nepieciešams, samazinot ekonomisko 

aktivitāšu apdraudējumu attiecībā uz jūras vidi, un lai integrētu jūras resursu ilgtspēju jūras 

ekonomikas nozarēs, koncentrējoties uz zemūdens troksni, fiziskiem jūras dzīļu traucējumiem un 

ietekmi, ko rada dziļjūras izrakteņu ieguve un akvakultūra. Paredzēts, ka projekti ietvers tādus 

apsaimniekošanas plānus, ar kuriem tiks samazināta ekonomisko aktivitāšu radītā ietekme uz 

apkārtējo vidi. 

 

2. Projekti, kas vērsti uz jūras atkritumu vai mikrobioloģiskā piesārņojuma novēršanu un 

samazināšanu, novēršot jūras atkritumu un mikrobioloģiskā piesārņojuma avotus. 

 

3. Projekti, kuru ietvaros tiek veicināta sinerģija starp integrētu krasta apsaimniekošanu un 

jūras telpisko plānošanu, jaunā jūras vides kontekstā demonstrējot pievienoto vērtību, ko rada 

integrēta krasta apsaimniekošana un jūras telpiskā plānošana, atbalstot konkrētu jūras baseinu 

stratēģiju īstenošanu, tajā skaitā attiecīgo Savienības tiesību aktu ieviešanu vai apvienojot integrētu 

krasta apsaimniekošanu un jūras telpisko plānošanu ar aizsargājamo jūras teritoriju vai Natura 2000 

objektu noteikšanas un apsaimniekošanas procedūrām. 

 

Ūdenssaimniecības nozare (III pielikums, A iedaļa, (a) punkta (iv) apakšpunkts) 

 

1. Projekti, kas vērsti uz dzeramā ūdens un komunālo notekūdeņu attīrīšanas sistēmu 

tehnoloģiju izstrādi, pielietojot resursu efektīvus procesus ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanai 

(piemēram, cenšoties samazināt attīrīšanai un ūdens apsaimniekošanai patērēto energoresursu 

daudzumu un ūdens zudumus) un uz vietas veicamajām procedūrām un kontroles procesiem, lai 

mazinātu vai novērstu iepriekš nebijušu piesārņojuma un patogēnu izplūdi notekūdeņu attīrīšanas 

procesā. 

 

2. Projekti, kuru ietvaros tiek ieviesti rīki (piemēram, plānošana, decentralizētās sistēmas, uz risku 

balstītas pieejas), lai nodrošinātu efektīvu ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu, kas atbilst 

Dzeramā ūdens direktīvai un Komunālo notekūdeņu direktīvai teritorijās ar mazu iedzīvotāju 

blīvumu. 

 

3. Projekti, kas vērsti uz efektīvāku un lietderīgāku, inovatīvu risinājumu pielietošanu un vai 

attīrīšanas paņēmienu izmantošanu attiecībā uz pārstrādātu/atgūtu ūdeni un kuru ietvaros tiek 

izstrādātas un demonstrētas: 

 

• Inovatīvas koncepcijas (alternatīvai) ūdens apgādei, notekūdeņu attīrīšanai, resursu atkārtotai 

izmantošanai un atgūšanai; 

 

• Avotu kontroles metodes un izmaksu efektīvas uz vietas izmantojamās tehnoloģijas iepriekš 

nebijušu piesārņojumu un patogēnu izplūdes novēršanai notekūdeņu attīrīšanas sistēmā; 

 

• Ūdens attīrīšanas inovāciju centri reģionos, kuros šobrīd trūkst piemērotu kanalizācijas sistēmu 

un attīrīšanas un sanitārie apstākļi, izmantojot viedās tehnoloģijas un decentralizētās sistēmas, 

koncentrējoties uz alternatīviem ūdensapgādes avotiem. 
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• Sistemātiskas pieejas, lai izvairītos no ūdens, enerģijas un rūpnieciskās ražošanas resursu un 

ūdensapgādes un notekūdeņu infrastruktūras zuduma. 

 

2.2.2 Tematiskās prioritātes attiecībā uz atkritumiem 

 

Aktivitātes īpašu, Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 7.vides rīcības programmā 

paredzētu mērķu saistībā ar atkritumiem sasniegšanai, konkrēti: 

 

(i) Savienības tiesību aktu par atkritumu apsaimniekošanu īstenošana un izstrāde, sevišķi 

akcentējot Savienības atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas pirmos soļus (atkritumu rašanās 

novēršana, otrreizēja izmantošana un pārstrāde); 

 

(ii) resursu efektivitātes un dzīves cikla ietekme uz produktiem, patēriņa modeli un ekonomikas 

dematerializāciju. 

 

Projektu tēmas 

 

Attiecībā uz atkritumiem Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 7.vides rīcības 

programmā līdz 2020.gadam paredzēta šādu vispārīgo mērķu sasniegšana: 

 

• samazināt saražoto atkritumu daudzumu; 

 

• maksimāli palielināt pārstrādi un vairākkārtēju izmantošanu; 

 

• ierobežot atkritumu dedzināšanu, cik iespējams piemērojot tikai nepārstrādājamiem materiāliem; 

 

• ierobežot nepārstrādājamu un neatgūstamu atkritumu izgāztuves. 

 

Tādēļ priekšroka tiks dota šādiem projektiem: 

 

Tiesību aktu atkritumu apsaimniekošanas jomā īstenošana – III pielikums, A iedaļa, (b) 

punkta (i)-(ii) apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuros paredzētas inovatīvas metodes, tehnoloģijas un aktivitātes galvenokārt attiecībā 

uz atkritumu rašanās avotu nolūkā novērst atkritumu veidošanos, kā arī nodrošināt atkārtotu 

sadzīves atkritumu izmantošanu un šķirotu savākšanu. 

 

2. Projekti, kuros paredzētas inovatīvas metodes, tehnoloģijas un aktivitātes galvenokārt attiecībā 

uz atkritumu rašanās avotu, nolūkā novērst šādu atkritumu plūsmu veidošanos, kā arī sagatavoties 

to atkārtotai izmantošanai un šķirotu savākšanu: 

 

- elektriskais un elektroniskais aprīkojums (WEEE), baterijas un akumulatori, nolietoti 

transporta līdzekļi (ELV), iepakojuma, būvniecības, nojaukšanas un medicīnas atkritumi; 

- bioatkritumi, tajā skaitā pārtikas atkritumi, visā pārtikas ķēdes garumā. 
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3. Integrēti plastmasas apsaimniekošanas projekti, kas izveidoti, lai panāktu to paaugstinātu 

pārstrādājamību, šķirošanu un augstas kvalitātes pārstrādi, ekodizainu, ar iepakojumu nesaistītas 

plastmasas apsaimniekošanu, vienreiz izmantojamo plastmasas priekšmetu lietošanas novēršanu 

vai piegružotības samazināšanu un tīrīšanu; 

 

4. Projekti, kas izveidoti, lai uzlabotu bīstamo mājsaimniecības atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Atkritumi un resursu efektivitāte – III pielikums, A iedaļa, (b) punkta (iii) apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek īstenota ekonomisku instrumentu ieviešana vietējā, reģionālā vai 

valsts līmenī nolūkā atbalstīt atkritumu apsaimniekošanu un resursu efektīvas politikas. 

 

2.2.3 Tematiskās prioritātes attiecībā uz resursu efektivitāti, tajā skaitā augsni un mežiem, 

un zaļo un aprites ekonomiku 

 

Aktivitātes Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 7.vides rīcības programmā 

paredzētu mērķu, uz ko neattiecas citas šajā pielikumā ietvertās tematiskās prioritātes, sasniegšanai, 

konkrēti: 

 

(i) rūpnieciskā simbioze un zināšanu pārnese, jaunu modeļu attīstība pārejai uz aprites un zaļo 

ekonomiku; 

 

(ii) Tematiskā augsnes aizsardzības stratēģija (Komisijas 2006.gada 22.septembra Paziņojums 

ar nosaukumu “Tematiskā augsnes aizsardzības stratēģija”) ar īpašu akcentu uz augsnes 

noslēgšanas mazināšanu un kompensāciju un uzlabotu zemes izmantošanu15; 

 

(iii) mežu monitoringa un informācijas sistēmas, kā arī meža ugunsgrēku novēršana. 

 

Projektu tēmas 

 

Projekti, kas tiek īstenoti saskaņā ar tematiskajām resursu efektivitātes prioritātēm, ieskaitot augsni 

un mežus, kā arī zaļo un aprites ekonomiku, būs vērsti uz Ceļveža par resursu efektīvu izmantošanu 

Eiropā, Tematiskās augsnes aizsardzības stratēģijas un jaunās ES Mežu stratēģijas īstenošanu. 

Attiecībā uz rūpniecisko simbiozi, zināšanu pārnesi un pāreju uz aprites un zaļo ekonomiku sevišķa 

uzmanība jāpievērš resursu efektīvai, vides ziņā stabilai uzņēmumu darbībai, tajā skaitā vērtību 

virknēm, un to ekoloģiskās ietekmes izmērīšanas metodoloģijas saskaņošanai. Attiecībā uz augsnes 

aizsardzību nepieciešams uzlabot augsnes apsaimniekošanu un, sevišķi, ierobežot un mazināt 

augsnes noslēgšanu. Mežu monitoringa un informācijas sistēmas un meža ugunsgrēku novēršana 

aizvadītajos gados ir ievērojami progresējusi, taču nepieciešams īstenot jauno ES Mežu stratēģiju 

un tālāk uzlabot Eiropas Mežu ugunsgrēku informācijas sistēmu (EFFIS)16. 

 

Priekšroka tiks dota šādiem projektiem: 

 

                                                           
15 Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai 

un Reģionu komitejai - Tematiskā augsnes aizsardzības stratēģija 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0231:FIN:EN:PDF 
16 Izveidojis Kopīgais pētniecības centrs (JRC) un Vides ģenerāldirektorāts (DG ENV). 
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Resursu efektivitāte, zaļā un aprites ekonomika – III pielikums, A iedaļa, (c) punkta (i) 

apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek īstenota aprites ekonomikas koncepcija, ieviešot pasākumus, kas 

aptver visu vērtību virkni vai nodrošina otrreizējo izejvielu / metāllūžņu / citu nozaru atkritumu vai 

vērtību virkņu (ekodizains, materiālu kaskādveida izmantošana, remonts, pārražošana, atkārtota 

izmantošana, jaunas aprites biznesa koncepcijas un inovatīvas atpakaļpieņemšanas un savākšanas 

sistēmas) izmantošanu. 

 

2. Projekti, kuru ietvaros tiek īstenoti jauni biznesa modeļi resursu efektivitātes nodrošināšanai, 

tajā skaitā – lai izveidotu resursu efektivitātes praksi mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU), 

koncentrējoties uz to radīto izstrādājumu un veikto procesu ietekmi uz apkārtējo vidi, ilgtspēju, 

atkārtotu izmantošanu, remontu un pārstrādi – ieskaitot izstrādājumu pārdošanas aizstāšanu ar to 

koplietošanu vai nomu. Šajā procesā jābūt ietvertai vienai no rūpniecības nozarēm, kas Ceļvedī par 

resursu efektīvu izmantošanu Eiropā tiek uzskatīta par prioritāti; jaunajam biznesa modelim 

jānodrošina materiālu un/vai enerģijas un ūdens izmantošanas samazinājums. 

 

3. Projekti, kuru ietvaros tiek veicināta Eiropas ekoloģiskās ietekmes metodoloģijas17 īstenošana, 

nodrošinot saziņu starp patērētājiem un ieinteresētajām pusēm, informācijas pieejamību, kvalitāti 

un izsekojamību visā vērtību virknē, aprēķinu vienkāršošanu un pārbaudi. 

 

4. Projekti, kuru ietvaros reglamentējošie, finanšu vai reputācijas stimuli tiek savienoti ar videi 

labvēlīgu darbību, izmantojot EMAS vai citus stingrus, uzticamus (t.i., trešās puses pārbaudītus) 

Savienības vides pārvaldības instrumentus. 

 

5. Projekti, kuri veicina zaļo publisko iepirkumu, sadarbībā ar uzņēmumiem izstrādājot un 

pielietojot kopīgas iepirkuma specifikācijas attiecībā tādām uz valsts iestādēm, kam ir līdzīgas 

vajadzības attiecībā uz iepirkumu (tajā skaitā konsultācijas saistībā ar tirgu un faktiskās ar 

iepirkumu saistītās aktivitātes) un programmām, kas ļauj pircējiem veikt vieglu un uzticamu zaļo 

prasību pārbaudi, un šādu programmu ieviešana. 

 

Augsne – III pielikums, A iedaļa, (c) punkta (ii) apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek ierobežota un mazināta augsnes noslēgšana vai ierosinātas 

inovatīvas metodes tās kompensēšanai reģionālā, provinces vai pašvaldību līmenī atbilstoši 

Augsnes noslēgšanas pamatnostādnēm (SWD(2012) 101 final/2)18, sevišķi tie, kas ietver atkārtotu 

plānošanas un budžeta pieeju pārdomāšanu nolūkā sasniegt reģionālā vai pašvaldības mēroga 

attīstību bez papildu zemes zuduma vai augsnes noslēgšanas. 

 

2. Projekti, kas izstrādāti, lai nodrošinātu labāku augsnes apsaimniekošanu (erozijas 

mazināšana, organisko vielu satura saglabāšana augsnē, izvairīšanās no sablīvēšanas un 

piesārņošanas, ar oglekli bagātas augsnes saglabāšana/atjaunošana utt.) vietējā, reģionālā vai valsts 

līmenī. Izmantotās metodes var ietvert monitoringa rīkus un praksi vai administratīvo un juridisko 

                                                           
17 2013.gada 9.aprīļa Komisijas Ieteikums kopēju metožu pielietojumam ražojumu un organizāciju dzīves 

cikla ekoloģisko rādītāju mērījumu veikšanā un paziņošanā, JO 124/1. 
18 http://ec.europa.eu/environment/soil/sealing_guidelines.htm. 
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pamatojumu uzlabošanu. Īpaši tiek gaidīti projekti, kas nodrošinās izmaksu efektīvus risinājumus, 

uzlabojot esošos rīkus vai metodoloģijas vai atbalsta augsnes funkcijas plašākas ekosistēmas 

ietvaros, piemēram, ūdens aizturēšanas nolūkā. 

 

3. Projekti, kuru ietvaros izstrādāti un īstenoti izmaksu efektīvi atbalsta rīki un programmas 

piesārņoto objektu identificēšanai reģionālā vai valsts līmenī. 

 

Meži – III pielikums, A iedaļa, (c) punkta (iii) apakšpunkts 

 

Šajā sadaļā iesniegtajiem projektiem priekšroku var dot tikai tādā gadījumā, ja tajos paredzēts, ka 

visi ar mežu saistītie un no projektiem izrietošie kvantitatīvie un kvalitatīvie dati tiks iekļauti 

Eiropas Meža datu centrā (EFDAC) un vēlāk arī Eiropas Komisijas Eiropas Mežu informācijas 

sistēmā (FISE). 

 

1. Projekti, kas veicina pilnībā saskaņotas informācijas iegūšanu no datiem, kas apkopoti 

Nacionālajās meža inventarizācijās (NFI) un/vai citiem mežu informācijas tīkliem, un kuru ietvaros 

tiek īstenotas uzlabotas metodoloģijas ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanai 

reģionālā, valsts vai pārvalstu līmenī atbilstoši norunātajiem (Forest Europe19) kritērijiem 

un rādītājiem (piemēram, Mežu veselība un dzīvotspēja, Mežu ekosistēmu pakalpojumi, Meži un 

sociāli ekonomiskās funkcijas, kas saistītas ar ES Bioekonomika un mežs mainīga klimata 

apstākļos), ievērojot mērķus, kas paredzēti jaunajā ES Mežu stratēģijā20 un ES Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģijā līdz 2020.gadam.21  

 

2. Projekti, kas sagatavoti uz valsts/reģionālo meža informācijas tīklu apkopotās informācijas 

pamata un kuru ietvaros tiek izstrādātas un īstenotas jaunas ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas 

kritēriju un rādītāju apkopošanas un atskaišu metodes22 nacionālā vai reģionālā līmenī un 

atbilstoši EEA Eiropas mežu tipu (EFT)23 klasifikācijai 14 kategorijās, kā ziņots Forest Europe. 

Šajos projektos jābūt iekļautām konkrētām demonstrācijas aktivitātēm, kurās parādīti veidi kā 

izmantot informāciju un jaunas metodes, lai uzlabotu mežu ekosistēmu aizsardzību. 

 

3. Projekti, kas sniedz ieguldījumu Eiropas meža ugunsgrēku informācija sistēmā (EFFIS). 

Šajos projektos jābūt ietvertām konkrētām demonstrācijas aktivitātēm, kurās parādīti veidi kā 

izmantot informāciju un jaunas metodes ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020.gadam 

ietverto mērķu sasniegšanai attiecībā uz mežu un meža ekosistēmām. 

 

4. Projekti, kuros tiek izmantota jauna informācija par mežiem, ar mērķi palielināt mežu noturību 

attiecībā pret draudiem, kas rodas iedzīvotāju skaita izmaiņu rezultātā saistībā ar 

urbanizāciju, zemes pamešanu vai tradicionālo zemes apsaimniekošanas prasmju zudumu. 

                                                           
19 Forest Europe, 2011. Eiropas mežu stāvoklis 2001. 
20 Komisijas Paziņojums COM(2013) 659 final Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu padomei un Reģionu komitejai – Jauna ES Mežu stratēģija: mežiem un mežsaimniecības 

nozarei, 10/09/2013. 
21 Komisijas Paziņojums COM(2011) 244 final Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 

sociālo lietu padomei un Reģionu komitejai “Mūsu dzīvības apdrošināšana, mūsu dabas kapitāls: ES 

Bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020.gadam”. 
22 Forest Europe, 2011. Eiropas mežu stāvoklis 2001. 
23 EEA, 2009. Eiropas mežu tipi. 
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2.2.4 Tematiskās prioritātes attiecībā uz vidi un veselību, tajā skaitā ķīmiskajām vielām un 

troksni 

 

Aktivitātes īpašu, 7.vides rīcības programmā paredzētu mērķu vides un veselības jomā 

sasniegšanai, konkrēti: 

 

(i) Regula, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 

(REACH)24; 

 

(ii) Vides trokšņa Direktīva25; 

 

(iii) Seveso III Direktīva26. 

 

Projektu tēmas 

 

Attiecībā uz vidi un veselību vēlams pievērsties jaunu metožu pielietošanai ar mērķi samazināt 

ķimikāliju, trokšņa un rūpniecisko negadījumu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. 

 

Priekšroka tiks dota šādiem projektiem: 

 

Ķimikālijas – III pielikums, A iedaļa, (d) punkta (i) apakšpunkts  

 

1. Projekti, ar kuriem paredzēta ķimikāliju (tajā skaitā nanomateriālu un biocīdo produktu) 

ietekmes samazināšana uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību ar drošāku un ilgtspējīgāku ķimikāliju 

izmantošanu vai samazinot saskari ar dažādos produktos vai apkārtējā vidē esošām indīgām 

ķimikālijām, tās aizvietojot ar drošākām vielām vai neķīmiskiem risinājumiem. 

 

2. Projekti, kuru ietvaros paredzēts uzlabot ķīmisko vielu monitoringa datu (piemēram, vides 

monitorings, cilvēku biomonitorings, produktu monitorings, iekštelpu gaisa monitorings) 

izmantošanu cilvēku veselības un vides aizsardzībā, nodrošinot piekļuvi ķīmisko vielu monitoringa 

datiem, padarot tos pieejamus, salīdzināmus, un savstarpēji izmantojamus un atļaujot veikt to 

sasaisti ar cilvēku un vides veselību un ķīmisku maisījumu iedarbības novērtējumu dažādos 

iedarbības veidos. 

 

 

 

                                                           
24 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Direktīva 2006/121/EK, ar ko tiek grozīta 

Padomes Direktīva 67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 

klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, lai to pielāgotu Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 

ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un saskaņā ar ko izveidota 

Eiropas Ķimikāliju aģentūra 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0850:0856:EN:PDF 
25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 25.jūnija Direktīva 2002/49/EK par vides trokšņa 

novērtēšanu un pārvaldību 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0012:EN:PDF 
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām 

saistītu avāriju risku pārvaldību 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF 
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Troksnis – III pielikums, A iedaļa, (d) punkta (ii) apakšpunkts 

 

Šajā sadaļā priekšroka tiks dota ar pilsētvidi saistītajiem projektiem, kas vērsti uz situācijas 

uzlabošanu pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. 

 

1. Projekti, kas vērsti uz pastāvīga trokšņa zemas emisijas zonu (LEZ) programmām pilsētu 

teritorijās ieviešanu, atļaujot tikai ar elektrību darbināmu transporta līdzekļu izmantošanu vai 

piemērojot citas LEZ pieejas ar līdzvērtīgu iedarbību. 

 

2. Projekti blīvi apdzīvotās pilsētas teritorijās, kas vērsti uz autoceļu un citu transporta 

infrastruktūras objektu radītā trokšņa samazināšanu, izmantojot mazu troksni izraisošas 

virsmas ar tādām dzīves cikla izmaksām, kas līdzvērtīgas standarta virsmām, vienlaikus nodrošinot 

vērā ņemamu trokšņa līmeņa samazinājumu. 

 

Rūpnieciskie negadījumi – III pielikums, A iedaļa, (e) punkta (iii) apakšpunkts  

1. Projekti, kas vērsti uz Seveso III Direktīvas (Direktīva 2012/18/ES) par lielu ar bīstamām 

vielām saistītu avāriju risku pārvaldību īstenošanu, izstrādājot metodoloģiskus rīkus risku 

kartēšanai, tajā skaitā vides risku kartēšanai un ar domino efektu saistīto problēmu risināšanai. 

 

 

2.2.5 Tematiskās prioritātes attiecībā uz gaisa kvalitāti un emisijām, tajā skaitā pilsētvidē 

 

Aktivitātes īpašu, Ceļvedī par resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 7.vides rīcības programmā 

paredzētu mērķu saistībā ar gaisu un emisijām sasniegšanai, konkrēti: 

 

(i) integrētas pieejas tiesību aktu īstenošanā gaisa kvalitātes jomā; 

 

(ii) Savienības gaisa kvalitātes un saistīto gaisa emisiju standartu, tajā skaitā valstīm noteikto 

maksimāli pieļaujamo emisiju direktīvas27 ievērošanas veicināšana; 

 

(iii) pastiprināta Direktīvas par rūpnieciskajām emisijām28 īstenošana, īpaši akcentējot labāko 

pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) definīcijas uzlabošanas un īstenošanas procesu, 

nodrošinot vieglu sabiedrības piekļuvi informācijai un pastiprinot Rūpniecisko emisiju 

direktīvas (IED) ieguldījumu inovācijā. 

 

Projektu tēmas 

 

Tematiskā prioritāte “gaisa kvalitāte un emisijas, tajā skaitā pilsētvidē” vērsta uz tiesību aktu gaisa 

kvalitātes jomā un visaptverošas pieejas īstenošanu attiecībā uz pilsētvides problēmām. 

                                                           
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām 

saistītu avāriju risku pārvaldību 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF 
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 4.jūlija Direktīva 2012/18/ES par lielu ar bīstamām vielām 

saistītu avāriju risku pārvaldību 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF 
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Visnopietnākā vides veselības problēma Eiropā aizvien saglabājas gaisa piesārņojums, ar ko 

saistītās mirstības koeficients vairāk nekā desmit reizes pārsniedz ceļu satiksmes negadījumos 

bojāgājušo koeficientu, kas arī būtiski ietekmē ekosistēmas (piemēram, 70% no ES Natura 2000 

objektiem gaisa piesārņojuma dēļ cieš no eitrofikācijas). Šī problēma jārisina saskaņā ar gaidāmo 

ES Gaisa kvalitātes stratēģiju līdz 2030.gadam. 

 

Rūpniecisko emisiju direktīva (IED) ir galvenais instruments piesārņojuma no lieliem izplūdes 

avotiem novēršanai un kontrolei. Pieredze ar IED (un tās priekšgājēja IPPC) īstenošanu ļāvusi 

identificēt papildu vajadzības attiecībā uz publiski pieejamo informāciju un agrāk neizmantotu 

paņēmienu ieviešanu. 

 

Priekšroka tiks dota šādiem projektiem: 

 

Tiesību akti gaisa kvalitātes jomā un NEC Direktīva – III pielikums, A iedaļa, (e) punkta (i) – 

(ii) apakšpunkts 

 

Ja vien nav skaidri noteikts citādi, gaisa kvalitātes projektiem kopumā jābūt vērstiem uz pilsētu 

teritorijām, lai tādējādi iekļautu maksimāli iespējamo cilvēku skaitu. 

 

1. Vietējie un reģionālie enerģētikas projekti, kas vērsti uz gaisa kvalitātes uzlabošanu un emisiju 

daudzuma samazināšanu atmosfēras daļiņu (PM) karstvietās tajās teritorijās, kur ilgstoši un 

intensīvi tiek izmantotas ogļu un biomasas dedzināšanas un apkures iekārtas. 

 

2. Projekti, kas veicina augstas kvalitātes biomasas dedzināšanas iekārtas un pareizu to 

izmantošanu, tajā skaitā kalnainos reģionos (piemēram, izmantojot tehnoloģijas, kas rada īpaši 

zemu putekļu daudzumu, augstas efektivitātes un tīras sadegšanas un kontroles tehnoloģijas, 

nodrošina siltuma uzglabāšanu). 

 

3. Ilgtspējīgi mobilitātes projekti komponentēm, kas ir būtiskas gaisa kvalitātes standartu 

sasniegšanā, koncentrējoties uz tīrāku faktisko braukšanu, elektrisko transporta līdzekļu vai 

transporta līdzekļu, kas rada īpaši zemu emisiju daudzumu29, izmantošanu, kā norādīts Apvārsnis 

2020 Darba programmā, tīru alternatīvo degvielu izmantošanu, inovatīvām pasažieru transporta 

līdzekļu modernizācijas programmām, alternatīvu spēka pārvada tehnoloģiju, piemēram, uz 

elektrības vai ūdeņraža bāzētu mobilitāti, augsta ietekmes līmeņa LEZ un autoceļu tarifu shēmu 

izstrādi un īstenošanu, izmantojot uzlabotus piekļuves kritērijus un patēriņa produktu marķējumus30 

(lielākās metropoļu teritorijas), kā arī uz inovatīvu loģistikas platformu izmantošanu preču pēdējā 

kilometra piegādei. 

 

4. Projekti, kas vērsti uz lauksaimniecības radīto amonjaka un PM emisiju samazināšanu, 

atbalstot modernizētā UNECE Labākās prakses kodeksa īstenošanu, lai samazinātu 

lauksaimniecības radīto amonjaka un PM emisiju daudzumu. 

 

 

 

                                                           
29 Transporta līdzekļi, kas rada īpaši zemu emisiju daudzumu, Apvārsnis 2020 darba programmas izpratnē. 
30 Paredzētie produkti varētu būt automobiļi, kā arī motorizēti divriteņu un trīsriteņu transporta līdzekļi. 
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Rūpniecisko emisiju direktīva – III pielikums, A iedaļa, (e) punkta (iii) apakšpunkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek izstrādāti un testēti piesārņojuma novēršanas un samazināšanas 

paņēmieni, kas IED tiek dēvēti par agrāk neizmantotiem paņēmieniem. 

 

Pilsētvide – III pielikums, A iedaļa, (e) punkts 

 

1. Projekti, kuru ietvaros tiek īstenotas integrētas un visaptverošas politikas ilgtspējīgai 

pilsētplānošanai un projektēšanai, izmantojot inovatīvas pieejas attiecībā uz pilsētu sabiedrisko 

transportu un mobilitāti, ilgtspējīgas ēkas, energoefektivitāti vai pilsētu bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanu. 

 

2.3. LIFE Vide un resursu efektivitāte projekti 

 

Atbilstoši LIFE Regulai, LIFE Vide un resursu efektivitāte projektiem jābūt demonstrācijas vai 

izmēģinājuma projektiem, kas definēti šādi: 

 

• “izmēģinājuma projekti” nozīmē projektus, kuru ietvaros tiek pielietots paņēmiens vai metode, 

kas nav pielietota vai testēta iepriekš vai kaut kur citur, un kas sniedz potenciālas vides vai 

klimata priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējo labāko praksi un ko pēc tam līdzīgās situācijās 

var pielietot plašākā mērogā; 

 

• “demonstrācijas projekti” nozīmē projektus, kuru ietvaros ievieš praksē, testē, novērtē un 

izplata pasākumus, metodoloģijas un pieejas, kas konkrētajā projekta kontekstā, piemēram, 

ģeogrāfiskā, ekoloģiskā, sociāli ekonomiskā, ir jaunas vai nezināmas un ko līdzīgos apstākļos 

var pielietot arī citur. 

 

LIFE Vide un resursu efektivitāte projektiem jābūt demonstrācijas vai izmēģinājuma projektiem. 

Tādēļ LIFE Vide un resursu efektivitāte projektos kā neatņemamai sastāvdaļai jābūt ietvertai 

rezultātu un gūto atziņu novērtēšanai un aktīvai izplatīšanai. 

 

“Izmēģinājuma” projekta ietvaros tiek pielietots paņēmiens vai metode, kas nav pielietota / testēta 

iepriekš vai kaut kur citur un tādējādi uzskatāma par inovatīvu. 

 

”Izmēģinājuma” projektā inovāciju līmeni var novērtēt no dažādām perspektīvām: 

 

a) attiecībā pret projektā izmantotajām tehnoloģijām (tehnoloģiskā inovācija) un 

b) pēc tā, kā tehnoloģijas tiek pielietotas (procesu vai metožu inovācijas). 

 

Ievērojiet, ka labi zināmu vides risinājumu vai metožu pielāgošana konkrētam ģeogrāfiskam 

reģionam, kur tie līdz šim nav tikuši lietoti, tiks uzskatīta par “demonstrācijas” nevis 

“izmēģinājuma” aktivitāti. 

 

“Demonstrācijas” projekta ietvaros ievieš praksē, testē, novērtē un izplata 

pasākumus/metodoloģijas, kas konkrētā projekta kontekstā (ģeogrāfiskā, vides, sociāli 

ekonomiskā…) zināmā mērā ir jaunas vai nepazīstamas un kas līdzīgos apstākļos būtu plašāk 
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jāpiemēro citur. Tādēļ projekts no paša sākuma jāplāno ar mērķi demonstrēt, vai pielietotie 

paņēmieni un metodes projekta kontekstā darbojas vai nē. Demonstrācijas projektiem var būt 

augstāka ES pievienotā vērtība, ja tie tiek īstenoti valsts vai transnacionālā līmenī, nevis vietējā 

mērogā. 

 

2.3.1 Vai LIFE finansē projektus ar augstu tirgus gatavību? 

 

JĀ, šādi projekti tiek ļoti gaidīti. 

 

LIFE kopš tās sākuma 1992.gadā finansē ar ekoloģiskajām inovācijām un aprites ekonomiku 

saistītus projektus. Daudzus no šiem projektiem īstenojuši MVU un lielās nozares, un tie bija vērsti 

uz tādu jaunu produktu, tehnoloģijas vai ražošanas procesa testēšanu un demonstrāciju, kas galu 

galā varētu nonākt tirgū. Šodien daudzas no tām ir vispieejamākās tehnoloģijas vai parasti produkti, 

kas pieejami kā ražotājiem, tā patērētājiem. 

 

Ņemot vērā ieguldījumus ilgtspējīgā attīstībā un vides kvalitātē, šodien galvenās LIFE programmas 

prioritātes un daudzas projekta tēmas apliecina tās uzmanību, kas īpaši pievērsta projektu ar augstu 

tirgus gatavību popularizēšanai un sniedz uzlabotus vides risinājumus, ko plašā mērogā var uzņemt 

sabiedrība un sevišķi ekonomika. 

 

Investoriem un finansētājiem ir liela interese atbalstīt inovatīvus vides projektus. Šiem projektiem 

ir ļoti īpašas iezīmes, kas ne vienmēr attiecas uz citiem LIFE projektiem. Šāda veida projektu 

iesniedzēji tiek aicināti iekļaut savos pieteikumos detalizētu šādu svarīgāko iezīmju aprakstu: 

 

a. Tehniskā gatavība: skaidri jāapraksta iepriekšējais tehniskais sagatavošanās darbs, un ar 

agrāko pētniecības un attīstības darbību un testiem saistītajiem rezultātiem ticami jādemonstrē 

risinājuma tehniskā iespējamība. Skaidri jānorāda mērogs, kādā šādi rezultāti iegūti. Ja prototipi 

jau ir izstrādāti un notestēti, to mērogs/lielums un attiecīgie rezultāti un secinājumi skaidri 

jāprezentē pieteikumā, norādot, vai un kā šāds prototips tiks izmantots. Šāda informācija būs 

jāiekļauj veidlapā B.2; 

 

b. Tehniskais process un augsts līmenis: ierosinātā risinājuma tehniskajam aprakstam (process, 

materiāls, produkts utt.) jābūt skaidram un kodolīgam, tajā jāiekļauj sīks ierosināto procesu vai 

metožu jauno elementu un uzlabojumu apraksts, un tam jāatbilst loģiskajai plūsmkartes shēmai, 

tajā skaitā, vajadzības gadījumā, vispārējam masas un enerģijas līdzsvaram. Pretendentiem 

jādemonstrē zināšanas par attiecīgajā nozarē pieejamo labāko praksi un skaidri un kodolīgi 

jāpaskaidro uzlabotā vides, tehniskā un ekonomiskā veiktspēja/priekšrocības, ko devis 

ierosinātais risinājums. Šāda informācija būs jāiekļauj veidlapā B.2; 

 

c. Projekta mērogs un atdeve: vienmēr skaidri jānorāda projekta mērogs (piemēram, ražošanas 

jauda) un atdeve (piemēram, projekta ietvaros saražotais/pārdotais daudzums). Izvēlētajam 

tehniskajam mērogam jābūt tādam, kas ļauj novērtēt ierosinātā risinājuma tehnisko un 

ekonomisko dzīvotspēju tirgum tuvos nosacījumos (t.i., rūpnieciskais, komerciālais mērogs) 

jau projekta laikā. Izvēlētajam mērogam un atdevei arī jāspēj nodrošināt, ka projekts sniedz 
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skaidrus, būtiskus, ambiciozus un ticamus ieguvumus vides jomā jau projekta īstenošanas laikā 

un 3-5 gadus pēc tam. Šī informācija būs jāiekļauj veidlapā B.2; 

 

d. Vides ieguvumu kvantitatīvie rādītāji: jānosaka ar ierosināto risinājumu ieviesto uzlabotās 

veiktspējas/priekšrocību apmērs paredzamo vides ieguvumu ziņā. Tas jādara, skaidri norādot, 

kāda ir izvēlētā bāzes vērtība. Vides ieguvumi piemērotos gadījumos jāprezentē, izmantojot 

dzīves cikla pieeju, un tiem jābūt skaidriem, būtiskiem, ambicioziem, kā arī ticamiem. Šajā ziņā 

jānodrošina sasaiste starp attiecīgajās pieteikuma veidlapās aprakstītajiem vides ieguvumiem un 

Veiktspējas rādītāju tabulā norādītajām vērtībām(Performance indicators). Vajadzības gadījumā 

pretendenti var veikt pilnu dzīves cikla analīzi (LCA) un iekļaut to kā projekta nodevumu 

(deliverable) . Šī informācija jāiekļauj veidlapā B.3; 

 

e. Tirgus pozicionēšana, piegādes ķēde, konkurenti un ekonomiskā iespējamība: 

pretendentiem jāparāda zināšanas par attiecīgo tirgu (t.i., faktisko un potenciālo tirgus lielumu, 

nākamo klientu un to pieprasījuma, tirgus un reglamentējošo šķēršļu iezīmes utt.), prasībām, kas 

saistītas ar piegādes ķēdes noteikšanu un konkurentu apzināšanu ierosinātā risinājuma kontekstā 

(t.i., kas tie ir, kādas ir to tirgus daļas, konkurējošās priekšrocības utt.). Pretendentiem sevi skaidri 

jāpozicionē attiecībā uz šiem elementiem, izskaidrojot ierosinātā risinājuma ekonomisko 

iespējamību un tā pozicionējumu izmaksu, cenas vai citu ekonomisko investīciju mainīgo faktoru 

ziņā (piemēram, atmaksāšanās laiks, neto pašreizējā vērtība utt.), ja tā ir atbilstošāk. Šāda 

informācija būs jāiekļauj veidlapā B.3; 

 

f. Ilgtspēja un projekta turpināšana: šāda veida projektu kontekstā jāiekļauj skaidra stratēģija 

attiecībā uz projekta rezultātu uzturēšanu pēc projekta, veicot ierosināto risinājumu 

komercializāciju un industrializāciju. Projekta aktivitāšu ietvaros jādemonstrē šāda apņemšanās 

un jau projekta laikā jāgatavojas projekta turpinājumam. Pretēji iepriekšējās LIFE programmās 

paredzētajam, ļoti tiek gaidīta iespējamā ieņēmumu gūšana un iesaistīšanās tirgum tuvās 

aktivitātēs, kas tiek uzskatīta par spēcīgu projekta ilgtspējas rādītāju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka 

komercializācija un industrializācija var sākties jau projekta laikā. Šāda informācija būs 

jāiekļauj veidlapā B.6. Tipiski tādu darbību piemēri, kam būtu jābūt ietvertām, ņemot vērā šādu 

turpinājumu projekta laikā, ir: 

 

i. Pilna ierosinātā biznesa modeļa, kā arī organizatoriskā, īpašumtiesību un partnerības 

struktūras definīcija ierosinātā risinājuma laišanai tirgū. 

 

ii. Ierosinātā risinājuma un tā ekonomiskās iespējamības pilna mēroga industriālā/komerciālā 

mēroga investīciju analīze/pētījumi/aktivitātes. 

 

iii. Tirgus/konkurentu analīze, ņemot vērā ieiešanu tirgū. 

 

iv. Mārketinga plāns, izplatīšanas kanāli, komerciālās un biznesa attīstības darbība/pētījumi. 

 

v. Pētījumi/darbība attiecībā uz piekļuvi finanšu avotiem, kā arī pilnīgas 

komercializācijas/industrializācijas objektu fiziskā identificēšana. 



34 
 

 

 

vi. Pārbaude, kas veikta, izmantojot Vides tehnoloģiju pārbaudi (ETV)31 

 

vii. Ticama biznesa plāna izstrāde (obligāta). 

 

Šāda veida darbības C veidlapās būs jāapraksta kā aktivitātes vai apakšaktivitātes. 

 

g. Atkārtojamība un tālāknododamība: šāda veida projektu kontekstā jāiekļauj stratēģija 

projekta rezultātu atkārtojamības un tālāknododamības nodrošināšanai citos kontekstos. Tas 

nozīmē vairāk nekā vienkāršu apņemšanos turpināt projektu, veicot komercializāciju un 

industrializāciju, bet piedevām tam arī skaidra un saprotama plāna izstrādi, pamatojot to ar projekta 

darbībām, kas veicinātu piemērošanu tirgum citās nozarēs, organizācijās, reģionos vai valstīs 

(piemēram, ierosinātā risinājuma ieviešana citā ģeogrāfiskajā tirgū, nekā tas, uz kuru projekts 

galvenokārt vērsts, tā paplašināšana cita rūpnieciskā/komerciālā pielietojuma virzienā vai tā 

pārcelšanu uz citiem uzņēmumiem, veicot licencēšanu vai cita veida vienošanos). Šāda informācija 

jāiekļauj veidlapā B.3. Tipisku darbību piemēri, kas būtu jāiekļauj, lai parādītu ticamu 

atkārtojamības un tālāknododamības stratēģiju, ir: 

 

i. Analīze, kas vērsta uz nepieciešamo stratēģisko partneru noteikšanu ierosinātā risinājuma 

atkārtojamībai un tālāknododamībai citā kontekstā, un darbības, kas saistītas ar pārrunām ar 

viņiem; 

 

ii. Tirgus/konkurentu analīze, ņemot vērā ieiešanu tirgū citā kontekstā (t.i., nozares, 

organizācijas, reģioni vai valstis); 

 

iii. Mārketinga, komerciālās un biznesa attīstības darbības/pētījumi, kas saistīti ar 

atkārtojamību citviet (t.i., nozares, organizācijas, reģioni vai valstis); 

 

iv. Tehniskās un biznesa darbības, kas vērstas uz iespējamo ierosinātā risinājuma 

paplašināšanu citam rūpnieciskajam/komerciālajam pielietojumam; 

 

v. Ekonomisko modeļu sagatavošana, kas atvieglotu risinājuma ātru pielāgošanu cituviet; 

 

vi. Aktivitātes un izziņas darbi, kas veicinātu finansējuma avotu pieejamību, kā arī fiziska 

atkārtošanas un tālāknodošanas vietu identifikācija; 

 

vii. Pārrunas par licencēšanas līgumiem ierosinātā pieteikuma pārvešanai citos kontekstos; 

 

viii. Ticama atkārtojamības un tālāknododamības  plāna izstrāde (obligāta). 

 

Šāda veida darbības C veidlapās būs jāapraksta kā kā aktivitātes vai apakšaktivitātes. 

                                                           
31 Vides tehnoloģiju pārbaude (ETV) ir instruments, lai palīdzētu inovatīvām vides tehnoloģijām ieiet tirgū. Vairāk 

informācijas skatīt attiecīgajā tīmekļa vietnē: http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/ ; 

http://iet.jrc.ec.europa.eu/etv/
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2.3.2 Kādu citu veidu projektus finansē LIFE Vide un Resursu efektivitāte? 

 

Bez projektiem ar augstu tirgus gatavību, LIFE finansē daudz dažādu veidu projektu, kas vērsti uz 

konkrētu ES vides politikas prasību ieviešanu. 

 

Tie ir projekti, ko lielākoties vada valsts iestādes, bezpeļņas organizācijas un pētījumu un attīstības 

aģentūras. 

 

To mērķis ir jaunu procesu un procedūru izstrāde un izmantošana, piemēram, zaļo publisko 

iepirkumu ieviešana attiecīgajā nozarē, jauns atkritumu apsaimniekošanas veids pašvaldības 

līmenī, jauni vai demonstratīvi veidi telpas plānošanas jomā, jauni pilsētas plānošanas veidi, lai līdz 

minimumam samazinātu augsnes nosegšanu, un citi. 

 

Tā ir visai neviendabīga projektu grupa, taču ne mazāk svarīga daudzu izaicinošu vides politiku 

īstenošanai. 

 

Lai arī daudzas iepriekš aprakstītās projektu ar augstu tirgus gatavību iezīmes attiecas arī uz šo 

grupu, dažas ir acīmredzami pārāk specifiskas. 

 

Šāda veida projektu iesniedzēji tiek aicināti pārliecināties, ka viņu pieteikums ietver detalizētu šādu 

galveno iezīmju aprakstu: 

 

a. Tehniskā gatavība: skaidri jāapraksta iepriekšējais tehniskais sagatavošanās darbs, un 

iepriekšējo izpētes un attīstības darbību, kā arī testēšanas rezultātiem skaidri jāparāda risinājuma 

tehniskā iespējamība un piemērotība pretendenta aprakstītā projekta kontekstā. Skaidri jānorāda, 

kādā mērogā šādi rezultāti iegūti. Ja prototipi jau ir izstrādāti un pārbaudīti, pieteikumā skaidri 

jāapraksta to mērogs/lielums un attiecīgie rezultāti un secinājumi, norādot, vai un kā šādi prototipi 

tiks izmantoti. Šāda informācija būs jāiekļauj veidlapā B.2; 

 

b. Tehniskais process un augsts līmenis: ierosinātā risinājuma tehniskajam aprakstam (process, 

materiāls, produkts utt.) jābūt skaidram un kodolīgam, tajā jāiekļauj sīks ierosināto procesu vai 

metožu, jauno elementu un uzlabojumu apraksts, un tam jāatbilst loģiskai plūsmkartes shēmai, 

tajā skaitā, vajadzības gadījumā, vispārējam masas un enerģijas līdzsvaram. Pretendentiem 

jādemonstrē zināšanas par attiecīgajā nozarē pieejamo labāko praksi un skaidri un kodolīgi 

jāpaskaidro uzlabotā vides, tehniskā un ekonomiskā veiktspēja/priekšrocības, ko devis 

ierosinātais risinājums. Šāda informācija būs jāiekļauj veidlapā B.2; 

 

c. Projekta mērogs un atdeve: vienmēr skaidri jānorāda projekta mērogs (piemēram, ražošanas 

jauda, ja tas ir lietderīgi, vai citi līdzīgi kritēriji, ja tas ir lietderīgāk) un atdeve (piemēram, projekta 

ietvaros apstrādātais apjoms vai citi līdzīgi kritēriji, ja tas ir lietderīgāk). Izvēlētajam 

tehniskajam mērogam un paredzētajai atdevei skaidri jābūt tādai, kas ļauj īstenot un/vai 

turpināt ieteikto risinājumu, lai nodrošinātu skaidrus, būtiskus, ambiciozus un ticamus 

ieguvumus vides jomā jau projekta īstenošanas laikā un 3-5 gadus pēc tam. 

Šāda informācija būs jāiekļauj veidlapā B.2; 
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Piemēri: 

• projekts, kura ietvaros tiek ieviesti instrumenti un metodes, lai noteiktu, uzraudzītu vai 

apkopotu datus par konkrētu gaisa piesārņotāju, ko rada transporta līdzekļu iekšdedzes 

dzinēji, jāīsteno reālos apstākļos, piemēram, pilsētas vai metropoles mērogā, nevis 

ģeogrāfiski jāierobežo līdz nomaļām teritorijām. Projektam arī skaidri 

jāparāda un jānosaka daudzuma izteiksmē, kā ar šādu ‘datu apkopošanu’ projekta laikā tiks 

panākts skaidrs, būtisks, ambiciozs un ticams gaisa piesārņotāju līmeņu samazinājums, 

pārliecinoties, ka pieteikumā iekļautas uz to vērstas konkrētas darbības; 

 

• projekts, kura ietvaros tiek izmantoti konkrēti instrumenti un modeļi, lai noteiktu ūdens 

zudumus publiskajā ūdens apgādes tīklā; īstenošanai jānotiek tādā mērogā, kas aptver visu 

tīklu, pārliecinoties, ka pieteikumā iekļautas darbības, kuru rezultātā tiek novērstas ūdens 

noplūdes, un ka tās spēj nodrošināt iepriekš aprakstītos vides ieguvumus. Šādā situācijā 

mērogs būtu, piemēram, visa uzraudzītā tīkla garums (un/vai šādas sistēmas apstrādātā ūdens 

tilpums), bet atdeve būtu projekta laikā veikto noplūžu novēršanas rezultātā ietaupītā ūdens 

daudzums; 

 

• projekts, kura ietvaros tiek izmantoti monitoringa instrumenti, lai nodrošinātu labāku 

augsnes apsaimniekošanu, sevišķi orientējoties uz erozijas samazināšanu; projektam jāspēj 

nodrošināt skaidrs, būtisks, ambiciozs un ticams šādas erozijas samazinājums (t.i., atdeve). 

Šādā gadījumā vienīgi monitoringa izmantošana nebūtu pietiekama, bet projektā būtu 

jāiekļauj konkrētas darbības, ar kā palīdzību monitoringa rezultātā samazināt šādu eroziju. 

 

• projekti, kas vērsti uz administratīvajiem un regulatīvajiem līdzekļiem, lai aizsargātu vai 

uzlabotu apkārtējo vidi, piemēram, teritoriālo plānojumu, budžeta pieejas, zaļo iepirkumu, 

tiesisko regulējumu, vides apsaimniekošanas instrumentus (es. EMAS), cenu veidošanas vai 

piekļuves shēmas utt.; īstenošanai jānotiek atbilstošā mērogā saskaņā ar iepriekšminētajiem 

piemēriem un tādā laika grafikā, kas atļautu projekta ietvaros izmantot un pārbaudīt 

izstrādātos līdzekļus. Šajā sakarā projekta ietvaros jāizstrādā atbilstošas darbības, lai varētu 

pielietot izstrādātos administratīvos un regulatīvos līdzekļus. 

 

d. Vides ieguvumu kvantitatīvie rādītāji: jānosaka ar ierosināto risinājumu ieviesto uzlabotās 

veiktspējas/priekšrocību apmērs paredzamo vides ieguvumu ziņā, ja nepieciešams, izmantojot 

dzīves cikla pieeju. Tas jādara, skaidri norādot, kāda ir izvēlētā bāzes vērtība. Vides ieguvumi 

piemērotos gadījumos jāprezentē, izmantojot dzīves cikla pieeju, un tiem jābūt skaidriem, 

būtiskiem, ambicioziem, kā arī ticamiem. Šajā ziņā jānodrošina sasaiste starp attiecīgajās 

pieteikuma veidlapās aprakstītajiem vides ieguvumiem un Veiktspējas rādītāju tabulā norādītajām 

vērtībām(Performance indicators). Vajadzības gadījumā pretendenti var veikt pilnu dzīves cikla 

analīzi (LCA) un iekļaut to kā projekta nodevumu (deliverable). Šāda informācija jāiekļauj 

veidlapā B.3; 

 

e. Ilgtspēja un projekta turpināšana: šāda veida projektu kontekstā jāiekļauj skaidra stratēģija 

ierosināto risinājumu projekta rezultātu uzturēšanai pēc projekta beigām. Valsts iestādēm un 



37 
 

institūcijām, kas iesaistītas ierosinātā risinājuma izmantošanā, skaidri jānorāda un jādemonstrē 

sava apņemšanās turpināt aktivitāti pēc projekta beigām. Šāda informācija būs jāiekļauj veidlapā 

B.6. Projekta aktivitāšu ietvaros jādemonstrē šāda apņemšanās un jau projekta laikā jāgatavojas 

projekta turpinājumam. Daži tipiski tādu darbību piemēri, kam būtu jābūt ietvertām, ņemot vērā 

šādu turpinājumu projekta laikā, ir: 

 

i. Skaidra nepieciešamo tehnisko un cilvēkresursu definīcija. Valsts iestāžu gadījumā – 

nepieciešamo administratīvo un likumdošanas aktu definīcija. 

 

ii. Skaidra nepieciešamo finanšu resursu definīcija un attiecīgo finanšu resursu identificēšana. 

 

iii. Visaptveroša ekspluatācijas plāna izstrāde, kurā būtu iekļauti iepriekšminētie punkti un 

kurā pamatā būtu iekļauta detalizēta informācija un apraksts par plānotajām darbībām, resursi 

(tehniskie un finanšu), ar kā palīdzību projekta rezultāti tiks uzturēti un izmantoti (obligāts; 

ietverams pēc-LIFE plānā): 

 

iv. Ierosinātā risinājuma “reālā mēroga” un tā ekonomiskās iespējamības pilna mēroga 

analīze/pētījumi/aktivitātes (piemēram: no lielas pilsētas daļas līdz visai pilsētas teritorijai, no 

lielas sabiedriskā transporta parka daļas līdz visam sabiedriskā transporta parkam utt.) 

 

Šāda veida darbības C veidlapās būs jāapraksta kā kā aktivitātes vai apakšaktivitātes. 

 

f. Atkārtojamība un tālāknododamība: šāda veida projektu kontekstā jāiekļauj stratēģija 

projekta rezultātu atkārtojamības un tālāknododamības nodrošināšanai citos kontekstos. Tas 

nozīmē vairāk nekā vienkāršu apņemšanos turpināt projektu, veicot komercializāciju un 

industrializāciju, bet piedevām tam arī skaidra un saprotama plāna izstrādi, pamatojot to ar 

projekta darbībām, kas veicinātu piemērošanu tirgum citās nozarēs, organizācijās, reģionos vai 

valstīs (piemēram, ierosinātā risinājuma ieviešana citā ģeogrāfiskajā tirgū, nekā tas, uz kuru 

projekts galvenokārt vērsts, tā paplašināšana cita rūpnieciskā/komerciālā pielietojuma virzienā 

vai tā pārcelšanu uz citiem uzņēmumiem, veicot licencēšanu vai cita veida vienošanos).. Šāda 

veida projektiem sagaidāms, ka  procesā noteicošā būs ģeogrāfiskā dimensija. Tādējādi, iepriekš 

punktā c aprakstītajos piemēros, projektos, kas saistīti ar gaisa piesārņotāju monitoringu, būtu 

jānorāda, kā risinājums tiks īstenots citā pilsētā, savukārt ‘ūdens’ un ‘augsnes erozijas’ projektos 

būtu jānodrošina, ka to risinājums tiek replicēts, respektīvi, citā publiskajā ūdens apgādes tīklā un 

citā augsnes virskārtā, ko apdraud līdzīga augsnes erozija. Šāda informācija jāiekļauj veidlapā 

B.3. 

 

Tipisku darbību piemēri, kas būtu jāiekļauj, lai atbalstītu ticamu atkārtojamības un 

tālāknododamības stratēģiju, ir: 

 

i. Analīze, kas vērsta uz nepieciešamo stratēģisko partneru noteikšanu ierosinātā risinājuma 

atkārtojamībai un tālāknododamībai citā kontekstā, un darbības, kas saistītas ar pārrunām ar 

viņiem; 
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ii. Tehniskās un biznesa darbības, kas vērstas uz iespējamo ierosinātā risinājuma 

paplašināšanu citam rūpnieciskajam/komerciālajam pielietojumam; 

 

iii. Pētījumi/darbības attiecībā uz finanšu avotu pieejamību, kā arī fiziska objektu noteikšana 

atkārtojamības un tālāknododamības vajadzībām; 

 

iv. Pārrunas ierosinātā pieteikuma pārvešanai citos kontekstos un tās plānošana; 

 

v. Ticama atkārtojamības un tālāknododamības plāna izstrāde (obligāta). 

 

Šāda veida darbības C veidlapās būs jāapraksta kā aktivitātes vai apakšaktivitātes.  
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3. Pieteikumu veidlapas  

 

3.1. Struktūra 

 

Pieteikumi ir strukturizēti sistēmā sekojoši: 

 

• Administratīvās veidlapas (A veidlapas) 

- Veidlapa A1 – Vispārīga projekta informācija 

- Veidlapa A2 – Koordinējošais saņēmējs 

- Veidlapa A3 – Koordinējošā saņēmēja deklarācija 

- Veidlapa A4 – Saistītā saņēmēja deklarācija un mandāts 

- Veidlapa A5 – Saistītais saņēmējs 

- Veidlapa A6 – Līdzfinansētājs 

- Veidlapa A7 – Citi pieteikumi, kas iesniegti ES finansējuma saņemšanai 

 

 

• Pieteikuma īss satura izklāsts (B veidlapas): 

 

- Veidlapa B1 – Projekta kopsavilkuma apraksts 

- Veidlapa B2 – Vispārējs projekta raksturojums 

- Veidlapa B3 – ES pievienotās vērtības un sociāli-ekonomiskie efekti 

- Veidlapa B4 – Iesaistītās/ieinteresētās puses un galvenā mērķauditorija 

- Veidlapa B5 – Paredzamie ierobežojumi un riski, kas saistīti ar projekta īstenošanu 

un ietekmes mazināšanas stratēģiju 

- Veidlapa B6 – Projekta rezultātu turpinājums/valorizācija un ilgtspējība pēc 

projekta beigām 

 

 

• Detalizēts tehniskais aktivitāšu apraksts (C veidlapas): 

 

- Veidlapa C0 – Visu aktivitāšu saraksts 

- Veidlapa C1 

o A – Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešams)  

o B – Ieviešanas aktivitātes (obligāti) 

o C – Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti) 

o D – Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti) 

o E – Projekta vadība (obligāti) 

 

 

 

• Finanšu pieteikuma formas: 

 

- Veidlapa F1 – Tiešās personāla izmaksas 

- Veidlapa F2 – Ceļa un uzturēšanās izmaksas 

- Veidlapa F3 – Ārējo pakalpojumu izmaksas 

- Veidlapa F4.a – Infrastruktūras izmaksas 

- Veidlapa F4.b – Aprīkojuma izmaksas 
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- Veidlapa F4.c – Prototipa izmaksas 

- Veidlapa F6– Patēriņa preču izmaksas 

- Veidlapa F7– Citas izmaksas 

- Veidlapa F8 - Pieskaitāmie izdevumi 

- Veidlapa FC- līdzfinansējuma ieguldījums 
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3.2. Vispārīgie noteikumi 

 

- Ieteicams lietot Firefox un/vai Google Chrome pārlūkprogrammu. 

 

- Lai pieteikumā ievadītu informāciju, izmantojiet režīmu ‘Rediģēt; pieejams arī režīms ‘Skatīt’, 

un pieteikuma sagatavošanas laikā jūs varat pārslēgties no viena režīma uz citu; 

 

- Jūs varat ievadīt informāciju tieši tekstu logos vai arī to nokopēt un ielīmēt vienkāršā teksta 

formātā; ņemiet vērā, ka drošības apsvērumu dēļ no Word dokumenta vai html lapas kopēts un 

ielīmēts teksts var netikt pilnībā pieņemts, tādēļ šim nolūkam piemērotāki ir vienkāršie pamata 

teksta redaktori, piemēram, Notepad; 

 

- Pirms pārslēgšanās uz citu veidlapu vienmēr nospiediet pogu ‘Saglabāt’; 

 

- Visos laukos atļauts ierakstīt ierobežotu rakstu zīmju skaitu – šie ierobežojumi ir skaidri norādīti. 

Lūdzu, ņemiet vērā – lai nodrošinātu, ka lielos teksta laukos ievadītu tekstu var izdrukāt pdf 

izvilkumā, atļauts izmantot tikai šādu formatējumu: trekndruku, slīprakstu un pasvītrotu tekstu. 

Pareizi tiks attēloti tikai vienkārši saraksti (parastā numerācija 1, 2, 3, A, B, C utt. vai ievilkumi). 

Ja nepieciešams ievietot tabulas, neievietojiet tās teksta laukos: lūdzu, izmantojiet funkciju 

Pievienot attēlu(-s), kas lielākajā daļā veidlapu atrodas beigās; 

 

- Ar sarkanu zvaigznīti * apzīmēti lauki saistīti ar obligāti norādāmu informāciju, un tie jāaizpilda 

obligāti; aktivizējot pieteikumu, obligāti aizpildāmu lauku neaizpildīšanas gadījumā tiks attēloti 

kļūdu paziņojumi; 

 

- Dažādās tehniskajās un finanšu veidlapās ietvertie dati ir cieši saistīti, tādēļ principā informācija 

ievadāma tikai vienu reizi, pēc tam tā automātiski parādīsies visās attiecīgajās pieteikuma 

veidlapās; 

 

- Atspējotos laukus manuāli aizpildīt nav iespējams, jo attiecīgā informācija tiks izvilkta un/vai 

aprēķināta automātiski, izmantojot citās veidlapās iekļautos datus; 

 

- Noteiktās veidlapās, kur parādīsies nosaukumi “Kartes”, “Attēli” vai “Deklarācija”, jums būs 

atļauts ievietot elementus (piemēram, kartes, grafikus, tabulas, fotoattēlus); izmantot var tikai png, 

jpg, tif, gif un bmp formātus; ja failā ir tikai viens attēls, var izmantot arī pdf failus (tomēr, ja 

tehnisku iemeslu dēļ attēls netiek izvilkts no faila, mēģiniet izmantot kādu no iepriekšminētajiem 

pieciem formātiem); maksimālais pieņemamais lielums ir 2 MB; 

 

- Visus datumus ievadiet DD/MM/GGGG formātā vai arī izmantojiet kalendāra funkciju, ja tāda 

pieejama; 

 

- Jebkurā stadijā jūs varat savu pieteikumu apskatīt pdf dokumenta formā, nospiežot pogu ‘Pieprasīt 

pdf’, kas atrodas eProposal Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļās. Kad izveidota jūsu 

pieteikuma pdf versija, jūs saņemsiet e-pastu, ar kā palīdzību to būs iespējams lejupielādēt uzreiz 

vai arī no eProposal Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļām (atcerieties ‘Atsvaidzināt’ lapu, 

nospiediet taustiņu F5); 
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- Jūs varat izvilkt sava pieteikuma saturu, lai strādātu bezsaistē: 

 

○ B un C veidlapas uz rediģējamu Word dokumentu, nospiežot pogu ‘Lejupielādēt darba 

kopiju’, kas atrodas Pieteikuma eksporta sadaļā; 

○ Finanšu veidlapas un ziņojumus uz rediģējamu Excel dokumentu, nospiežot uz pogas 

‘Finanšu datu eksports’, kas atrodas Pieteikuma eksporta un Pielikumu sadaļās. Automātiski 

pārcelt Word tekstu vai Excel datus atpakaļ uz eProposal nav iespējams. 

 

- Visu pieteikuma saturu rediģēt / apskatīt var, izmantojot Pieteikuma izvēlni ekrāna augšā. 
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3.3. Tehniskās pieteikumu veidlapas 

 

LIFE Vide un resursu efektivitāte pieteikuma faila tehniskā daļa sastāv no trīs daļām (A, B un C). 

 

Ja nav konkrētas informācijas, ko ievadīt noteiktās obligāti aizpildāmo veidlapu daļās, norādiet 

“neattiecas” vai “nav” vai “nav atbilstošas informācijas” vai līdzvērtīgu norādi. Neatstājiet obligāti 

aizpildāmajās veidlapās neaizpildītas daļas. 

 

3.3.1. Administratīvā informācija (A veidlapas) 

 

A1 veidlapa – Vispārīgā informācija par projektu 

 

Projekta nosaukums (maksimums 120 rakstu zīmes): Tajā jāietver projekta galvenie elementi 

un mērķis. Ņemiet vērā, ka Līgumslēdzēja iestāde lielākas skaidrības labad var jums lūgt nomainīt 

nosaukumu. Projekta nosaukumam jābūt angļu valodā pat tad, ja pats pieteikums iesniegts citā 

valodā. 

 

Projekta akronīms (maksimums 25 rakstu zīmes): Akronīmam jāietver vārds ‘LIFE’, piemēram, 

‘LIFE RIVER’. Kad pieteikums eProposal sistēmā izveidots, šis akronīms būs redzams uz visām 

tehniskajām, finanšu un ziņojumu veidlapām (piemēram, ‘Pieteikumi / LIFE RIVER / Tehniskās 

veidlapas / A1 – Vispārīga informācija par projektu’). 

 

LIFE Programmas prioritārā joma: No izvēlnes Iesniedzēji izvēlieties prioritāro jomu, jānorāda, 

vai projekts tiek iesniegts Ūdens, Atkritumu, Resursu efektivitātes, Vides un veselības vai Gaisa 

jomā. 

 

Paredzamais sākuma datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGGG formātā vai izmantojiet 

kalendāra funkciju. Agrākais iespējamais sākuma datums ir 2018.gada 1.jūlijs. Sākuma datumam 

jābūt reāli iespējamam. Lūdzu, ņemiet vērā – ja jūs izvēlēsieties vēlāku datumu, izmaksas par 

piedalīšanos visu jauno projektu atklāšanas sapulcē nevar būt attiecināmas. 

 

Paredzamais beigu datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGGG formātā vai izmantojiet 

kalendāra funkciju. 

 

Pieteikuma valoda: Izvēlnē izvēlieties valodu. Lai gan atļauts aizpildīt visās ES valodās, 

izņemot īru un maltiešu, Līgumslēdzēja iestāde stingri iesaka iesniedzējiem pieteikuma tehnisko 

daļu aizpildīt angļu valodā. 

 

Nospiediet pogu ‘Nākamais’ un aizpildiet A2 veidlapu (skatīt zemāk). 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pieteikuma izveidošanas (skatīt zemāk, A2 veidlapa) jums A1 

veidlapā būs jāievada šāda informācija: 

 

Projekts tiks īstenots šādā(-s) dalībvalstī(-s) / reģionā(-os) vai citās valstīs: 

- pēc noklusējuma eProposal rīkā tiks izvēlēta dalībvalsts, kurā iesniedzējs ir juridiski reģistrēts 

(atbilstoši A2 veidlapai). Jūs to varat mainīt, izmantojot pogas ‘Dzēst’ un ‘Pievienot’; 
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- lai pievienotu reģionu, izvēlieties dalībvalsti, pēc tam reģionu, un nospiediet pogu ‘Pievienot’; 

jāizvēlas vismaz viens reģions. 

 

Ja projekta aktivitātes tiks īstenotas ārpus ES, izvēlieties valsti no izlaižamā saraksta. 

 

 
 

Ievērojiet, ka Nacionālās Autoritātes, kad tām dota atļauja, redz, ka pieteikums(ar identifikācijas 

numuru, nosaukumu, koordinējošo iesniedzēju, kopējām izmaksām un pieprasīto 

līdzfinansējumu) ir iesniegts, bet neredz pilnu pieteikumu tiešsaistē līdz pieteikumu termiņš ir 

sasniegts, ja vien koordinējošais pieteicējs nav piešķīris šādas tiesības. 

Pieteikuma iesniedzējam jānorāda sava piekrišana (YES) vai nepiekrišana (NO), klikšķinot uz 

attiecīgā lauka. Izvēloties nepiekrist, iesniedzējam jāapstiprina izvēle piekrītot šādai ziņai: 

“Ievērojiet, ka izvēloties neatklāt pieteikuma detaļas Nacionālajam Kontaktpunktam jūs 

iespējams vienlaikus zaudējat iespējas: 

- Saņemt atbalstu pieteikuma gatavošanā 

- Saņemt atbalstu revīzijas fāzē, ja projekts tiks izvēlēts 

- Saņemt atbalstu saziņā ar vietējām autoritātēm, kad tas nepieciešams darbību 

veikšanai(piemēram, atļauju saņemšanai) 

- Saņemt atbalstu projekta rezultātu izplatīšanā un atkārtošanā Savienības mērogā.” 

 

Piekļuves atļauju varat noņemt jebkurā laikā. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc iesniegšanas termiņa beigām šī iespēja vairs nav pieejama (atbildīgajai 

valsts iestādei pēc noklusējuma ir piekļuve lasīšanai). 

 

A2 veidlapa – Koordinējošais saņēmējs 

 

Saīsinātais nosaukums (maksimums 10 rakstu zīmes): Saņēmējs tiks identificēts visās tehniskajās 

veidlapās, finanšu veidlapās un ziņojumos pēc tā saīsinātā nosaukuma. 

 

E-pasts: Šo e-pasta adresi izmantos Līgumslēdzēja iestāde kā vienoto kontaktpunktu, lai 

iesniedzējam novērtēšanas procedūras laikā būtu pieejami visi korespondences paziņojumi (skatīt 

augstāk 3.soli, c punktu “Saziņa pēc iesniegšanas”). 

 

Juridiskais nosaukums (maksimums 200 rakstu zīmes): Norādiet pilno nosaukumu, ar kādu 

saņēmējs oficiāli reģistrēts. 

 

Juridiskais statuss: Izvēlieties vienu no šīm trim iespējām: Publisko tiesību subjekts, Privāta 

komerciālā organizācija vai Privāta nekomerciālā organizācija (tajā skaitā NVO). Atzīmējiet 

atbilstošo lodziņu. Sīkākas norādes par privātu organizāciju nošķiršanu no publisko tiesību 

subjektiem atrodamas šī dokumenta 1.6.2.sadaļā. 
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Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja reģistrācijas numurs: Ja attiecas, norādiet 

organizācijas PVN maksātāja reģistrācijas numuru. 

 

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atgūšana: Ņemiet vērā, ka neatgūstamais PVN ir 

attiecināmās izmaksas, izņemot aktivitātes, kas var tikt uzskatītas par ES dalībvalstu suverēnās 

varas izmantošanu. Ja jūsu organizācija nav tiesīga atgūt PVN (sabiedriskām organizācijām tas var 

attiekties tikai uz PVN saistībā ar aktivitātēm, kas neatbilst suverēnas varas izmantošanas 

jēdzienam), jūs varat mainīt to, lai iekļautu PVN atmaksu jūsu izdevumos, kas tiks iesniegti 

projekta pieteikumā. Šādā gadījumā lūdzu spiediet lauciņu “JĀ”, pretējā gadījumā uz lauciņu “NĒ”. 

 

Juridiskais reģistrācijas numurs: Ja attiecas, norādiet organizācijas juridisko reģistrācijas 

numuru attiecīgajā valstī vai attiecīgajā komercreģistrā (piemēram, Tirdzniecības kameras 

reģistrā), uzņēmumu reģistrā vai citā norādīto kodu. 

 

Reģistrācijas datums: Ierakstiet datumu DD/MM/GGGG formātā vai izmantojiet kalendāra 

funkciju. 

 

PIC numurs (nav obligāts): PIC (dalībnieka identifikācijas kods) ir unikāls deviņu ciparu kods, 

ko izmanto aktivizētu juridisko organizāciju, kas īsteno vairāku ES programmu ietvaros finansētu 

projektu identificēšanai. Nav obligāti norādīt šo numuru pieteikuma iesniegšanas laikā, tomēr 

iesniedzēji tiek aicināti to izveidot, sekojot līdzi norādēm, kas dotas zem saites: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html 32 

Vēlāk PIC jāaktivizē attiecībā uz visiem LIFE līdzfinansēšanai izvēlētajiem pieteikumiem. 

Ievērojiet, ka saņēmējiem, kuru PIC jau ir aktivizēts, juridiskie un attaisnojuma dokumenti vairs 

nebūs jāiesniedz. 

 

Juridiskā adrese: Ievadiet ielas nosaukumu un nr., pastkastes nr., pilsētu, pasta indeksu. 

 

Dalībvalsts: Izvēlieties no izvēlnes attiecīgo dalībvalsti. 

 

Informācija par kontaktpersonu: Ievadiet vārdu, uzvārdu, ielas nosaukumu un nr., pastkastes 

nr., pilsētu, pasta indeksu (ja tie sakrīt ar juridiskās adreses datiem, varat tos pārkopēt). 

 

Tālrunis/fakss: Sniedziet informāciju par kontaktpersonu. 

 

Nosaukums: Nosaukums, kas parasti tiek izmantots saziņā ar personu, kura atbildīga par 

pieteikuma koordinēšanu. 

 

Amats: Norādiet par pieteikuma koordinēšanu atbildīgās personas amatu. Piemēram: 

izpilddirektors, projekta vadītājs utt. 

 

                                                           
32 Reģistrējoties PIC numura saņemšanai, iesniedzējiem tiks prasīts norādīt informāciju, ko izmanto tikai 

programmā Apvārsnis 2020 un kas neattiecas uz LIFE Programmu. Tādēļ, izpildot 1.soli – Organizācijas 

statuss, ja vēlaties piedalīties LIFE projektos tikai kā saņēmējs, izvēlieties minimālo statusu, atzīmējot tikai 

lodziņu ‘Juridiska persona’. Līdzīgi izmaksu metodes sadaļā izvēlieties netiešo izmaksu metodi ‘vienotā 

standarta likme’. Ja vēlāk nolemjat piedalīties programmā Apvārsnis 2020 finansētā projektā, attiecīgo 

informāciju varat mainīt katrā laikā. 
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Nodaļas / dienesta nosaukums: Tās organizācijas nodaļas un / vai dienesta nosaukums, kas 

koordinē projektu un kurā strādā kontaktpersona. Informācijai par adresi, kas sniegta tālāk dotajos 

laukos, jābūt nodaļas / dienesta adresei, nevis organizācijas juridiskajai adresei. 

 

Tīmekļa vietne (maksimums 250 rakstu zīmes): Norādiet saņēmēja oficiālo tīmekļa vietni. 

 

Īss saņēmēja darbības apraksts (maksimums 2000 rakstu zīmes): Lūdzu, aprakstiet 

organizāciju, tās juridisko statusu, darbību un kompetenci sevišķi attiecībā uz projekta aktivitātēm. 

Pēc dotā apraksta Līgumslēdzējai iestādei jāspēj izvērtēt koordinējošā saņēmēja tehniskās iespējas, 

t.i., vai tam ir nepieciešamā pieredze un zināšanas veiksmīgai ierosinātā projekta īstenošanai. 

 

Gadījumā, ja tiek iekļauti apakšuzņēmumi jūsu pielikumā, pievienojiet tos skaidri norādot to 

juridisko nosaukumu, reģ.nr, ja ir, kā arī to juridisko statusu un adresi. Lūdzu paskaidrojiet 

atsevišķā dokumentā, kas ir jāievieto zem pielikuma eProposal 

(apakšuzņēmums_Akronīms_saņēmējs) kā šis apakšuzņēmums atbilst izvirzītajiem noteikumiem 

sadaļā 1.6.2. 

 

Privātu nekomerciālo organizāciju gadījumā, lūdzu, iesniedziet pierādījumus, kas parāda 

organizācijas statusu. 

 

Nospiediet pogu ‘Saglabāt’, kas atrodas veidlapas apakšā. 

 

Jūsu projekta pieteikums eProposal sistēmā ir izveidots, un projekta akronīms tiek 

automātiski attēlots uz visiem ekrāniem un veidlapām visā pieteikumā. 

 

A3 veidlapa – Koordinējošā saņēmēja deklarācija 

 

Šī veidlapa pieejama A2 veidlapas beigās zem virsraksta ‘A3 – Koordinējošā saņēmēja 

deklarācija’. 

 

Daļa no šajā veidlapā iekļautās informācijas (saņēmēja nosaukums, ieguldījuma aktivitātes, kurās 

saņēmējs iesaistīts, un kopējās izmaksas) tiks automātiski aizpildīta no citās pieteikuma veidlapās 

ievadītajiem datiem. 

Nospiediet uz pogas ‘Izveidot deklarāciju’ un manuāli aizpildiet šādus laukus: 

 

• ‘Kur… kad…’: Norādiet parakstīšanas vietu un datumu. 

 

• ‘Parakts’: Šī veidlapa ir jāparaksta. 

 

• ‘Parakstītāja vārds(-i) un statuss’: Skaidri jānorāda veidlapu parakstošās personas vārds un 

statuss. 

 

Svarīgi: 

Pirms šīs formas aizpildīšanas, lūdzu, pārliecinieties, ka uz saņēmēju neattiecas kāda no 2012.gada 

25.oktobra Finanšu Regulas Nr. 966/2012 (JO L 298, 26/10/2012) 106.panta (1) punktā un 

107.pantā norādītajām situācijām, atsauce: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF 
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un, ka saņēmējs atbilst visiem saistošajiem kritērijiem, kā minēts LIFE Daudzgadu darba 

programmā 2014-2017. gadam un LIFE pieteikumu uzsaukumam, ieskaitot šīs vadlīnijas 

pieteikumu rakstītājiem. 

 

Precizitātes labad pārliecinieties, ka šī veidlapa ir izveidota, parakstīta un ka tajā pēc visu tehnisko 

un finanšu datu ierakstīšanas jūsu pieteikumā norādīts datums. 

 

Kad veidlapa aizpildīta, ieskenējiet to kā attēla failu (nevis kā .pdf failu, skatīt Vispārīgo noteikumu 

3.2. punktā norādītos pieņemamos formātus), pēc tam augšupielādējiet to, izmantojot pogu 

‘Augšupielādēt deklarāciju’. 

 

A4 veidlapa – Saistītā saņēmēja deklarācija un pilnvarojums 

 

Šī veidlapa pieejama A5 veidlapas beigās (skatīt zemāk) zem virsraksta ‘A4 – Saistītā saņēmēja 

deklarācija un pilnvarojums’; nospiediet ‘Izveidot deklarāciju’. 

 

Lai šo veidlapu aizpildītu, lūdzu, skatīt arī uz A3 veidlapu attiecināmās norādes. 

 

Šie lauki tiks aizpildīti automātiski: 

 

• Nākamā saistītā saņēmēja likumīgā pārstāvja, kurš paraksta veidlapu, vārds un uzvārds. 

 

• Nākamā projekta koordinējošā saņēmēja likumīgā pārstāvja vārds un uzvārds. 

 

Manuāli jāaizpilda šādi lauki: 

 

• ‘Kur… kad…’: Norādiet parakstīšanas vietu un datumu. 

 

• ‘Paraksts’: Šī veidlapa ir jāparaksta. 

 

• ‘Parakstītāja vārds(-i) un statuss’: Skaidri jānorāda veidlapu parakstošās personas vārds un 

statuss. 

 

A5 veidlapa – Saistītais saņēmējs 

 

Nospiediet pogu ‘Izveidot saistīto saņēmēju’: ierakstiet visu nepieciešamo informāciju un 

nospiediet pogu ‘Saglabāt’. Pēc tam saistītais saņēmējs ir redzams Saistīto saņēmēju sarakstā. 

 

Lai šo veidlapu aizpildītu, lūdzu, skatīt arī uz A2 veidlapu attiecināmās norādes. 

 

Ja saistītais saņēmējs nav juridiski reģistrēts ES, no saraksta izvēlieties valsti. 

 

A6 veidlapa – Līdzfinansētāji 

 

Ja projektā ieguldījumu sniedz līdzfinansētājs, nospiediet pogu ‘Pievienot līdzfinansētāju’: 

ierakstiet visu nepieciešamo informāciju un nospiediet pogu ‘Saglabāt’. Pēc tam līdzfinansētājs ir 

redzams Līdzfinansētāju sarakstā. 
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Lai šo veidlapu aizpildītu, lūdzu, skatīt arī uz A3 veidlapu attiecināmās iepriekš sniegtās 

norādes. 

 

Ņemiet vērā, ka līdzfinansētāja ieguldījums būs jāievada FC veidlapā (skatīt zemāk). 

 

Finanšu apņemšanās statuss: lūdzu, norādiet “Apstiprināts” vai “Tiks apstiprināts”. Ja statuss ir 

“tiks apstiprināts”, tas jāpaskaidro. Ņemiet vērā, ka vēlāk atlases procesa laikā jums A6 veidlapā 

būs jānorāda statuss “apstiprināts”. 

 

Kad veidlapa aizpildīta, noskenējiet to kā attēla failu (nevis kā .pdf failu, skatīt 4.1.punktā 

Pieteikuma veidlapas – Vispārīgie noteikumi norādītos pieņemamos formātus), pēc tam 

augšupielādējiet to, izmantojot pogu ‘Augšupielādēt deklarāciju’. 

 

Svarīga piezīme: Koordinējošajam / saistītajam saņēmējam pieteikumā jāparādās, norādot tikai šo 

koordinējošā / saistītā saņēmēja, nevis arī līdzfinansētāja uzdevumu. Gadījumā, ja koordinējošais / 

saistītais saņēmējs vēlas būt projekta neto finansējuma ieguldītājs, tam tik un tā jāiesniedz veidlapas 

A2/A3 vai A4/A5, kur viņu finansiālais ieguldījums var būt augstāks par paredzētajām izmaksām. 

 

A7 veidlapa – Citi pieteikumi, kas iesniegti Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai 

 

Lūdzu atzīmējiet lauku “Vai šis pieteikums ir iepriekš iesniegts?” gadījumā, ja jūs to atkārtoti 

iesniedziet. Lūdzu pievienojiet atsauksmes un iepriekš iesniegtā projekta saīsināto nosaukumu. 

Piemēram: “LIFE11ENV/valsts/001040 Akronīms 

 

Iesniedzējiem nevajadzētu novērtēt šīs veidlapas nozīmi pārāk zemu: Uz katru jautājumu 

jāsniedz skaidras un pilnīgas atbildes (maksimums 5000 rakstu zīmju uz katru jautājumu). 

Finansējuma saņēmējiem ir jāinformē Līgumslēdzēja iestāde par jebkādu saistītu finansējumu no 

ES budžeta. Saņēmējiem arī jāpārbauda, vai tie šobrīd nesaņem dotācijas no LIFE (vai citām ES 

programmām, kas varētu novest pie dubultā finansējuma. 

 

Ja tas netiek minēts attiecīgajā formā, tas var novest pie projekta pieteikuma atteikuma. 

 

Ja projekta pieteicējs vēlas turpināt kādu no iepriekš apstiprinātiem LIFE projektiem, viņam ir 

skaidri jāapraksta šajā formā , kāpēc šī nākošā projekta ieviešanas fāze ir nepieciešama un kā tas 

papildinās iepriekš sasniegtos projekta rezultātus, nodrošinot, ka netiks izmantots dubultais 

finansējums. 

 

LIFE projekti nedrīkst finansēt aktivitātes, kurām ir paredzēts finansējums no citām ES 

programmām vai finanšu instrumentiem (skatīt nodaļu 1.6.16). Projektu iesniedzējam ir stingri 

jāievēro šis nosacījums un jānodrošina izsmeļoša informācija savās atbildēs. Atbalstošiem 

dokumentiem (piem. tekstu izvilkumi no saistošajām programmām) ir jābūt pievienotiem, cik tas 

ir iespējams un atbilstošs. Lūdzu ņemt vērā arī A3 veidlapas 1. punktu deklarācijā, ko jūs esat 

parakstījis: nacionālās institūcijas varētu tikt lūgtas pārskatīt šo deklarāciju. 
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3.3.2. Tehniskais kopsavilkums un projekta vispārējais konteksts (B veidlapas) 

 

B1 veidlapa – Projekta kopsavilkuma apraksts (jāaizpilda angļu valodā) 

 

Lūdzu, sniedziet detalizētu sava projekta kopsavilkuma aprakstu. Aprakstam jābūt strukturētam, 

koncentrētam un skaidram. Tajā jābūt ietvertai šādai informācijai: 

 

• Projekta mērķi (maksimums 2500 rakstu zīmes): Lūdzu, sniedziet detalizētu aprakstu par 

visiem projekta mērķiem, norādot tos secībā no svarīgākajiem uz mazāk svarīgiem. Šiem 

mērķiem jābūt reāli sasniedzamiem (projektā noteiktajā laikā ar plānoto budžetu un līdzekļiem) 

un skaidriem (nepārprotamiem). Mērķiem būtu jābūt formulētiem, ņemot vērā projekta 

ieguldījumu attīstībā un inovatīvu politikas pieeju, tehnoloģiju, metožu un instrumentu 

demonstrācijā; un ņemot vērā tā ieguldījumu zināšanu bāzes nostiprināšanā par vides politikas 

un likumdošanas attīstību, novērtējumu, uzraudzību. Mērķiem ir jābūt reāliem (sasniedzamiem 

projekta laikā un plānotā budžeta un līdzekļu ietvaros) un skaidriem (bez aptuveniem 

aprakstiem). 

 

• Saistītās aktivitātes un līdzekļi (maksimums 2500 rakstu zīmes): Lūdzu, skaidri norādiet, 

kādi līdzekļi projekta gaitā tiks izmantoti, lai sasniegtu iepriekš norādītos mērķus (finanšu 

līdzekļi nav jānorāda). Lūdzu, pārliecinieties, ka starp ierosinātajām aktivitātēm un līdzekļiem, 

un projekta mērķiem pastāv skaidra saistība. 

 

• Paredzamie rezultāti (cik iespējams, kvantitatīvā izteiksmē) (maksimums 2500 rakstu 

zīmes): Lūdzu, norādiet projekta beigās paredzamos galvenos rezultātus. Tiem jābūt skaidri 

saistītiem ar projektā risināmajām vides problēmām un projekta mērķiem. Paredzamajiem 

rezultātiem jābūt konkrētiem, reāli sasniedzamiem un pēc iespējas izmērāmiem kvantitatīvā 

izteiksmē. Tā kā projekta gala sasniegumi tiks vērtēti attiecībā pret paredzamajiem rezultātiem, 

lūdzu, pārliecinieties, ka paredzamie rezultāti, ir skaidri definēti un ka ir skaidri noteikts to 

apjoms. Sagaidāmie rezultāti nevar būt projekta mērķi, bet tiem ir jābūt kvantitatīvi izmērāmiem 

sasniegumiem, kas palīdz sasniegt mērķus. Šajā sakarā ir jānodrošina konsekvence starp vides 

ieguvumiem, kas aprakstīti šeit un vērtībām, kas iekļautas Indikatoru tabulā (Performance 

indicators). 

 

• Ar klimatu saistīts projekts (maksimums 2500 rakstu zīmes): atzīmējot attiecīgo lodziņu, 

iesniedzējiem jānorāda, vai projekts ir būtiski saistīts ar klimatu. Ja jā, jāieraksta paskaidrojums 

aktivizētajā komentāru logā. Būtiski ar klimatu saistīts projekts ir projekts, kura galvenās 

aktivitātes attiecas uz iniciatīvām un pasākumiem, ko var izmantot nolūkā samazināt dabas un 

humāno sistēmu neaizsargātību pret esošu vai gaidāmu klimata pārmaiņu ietekmi. 

 

• Ar bioloģisko daudzveidību saistīts projekts (maksimums 2500 rakstu zīmes): atzīmējot 

attiecīgo lodziņu, iesniedzējiem jānorāda, vai viņu projekts ir būtiski saistīts ar bioloģisko 

daudzveidību. Ja jā, jāieraksta paskaidrojums aktivizētajā komentāru logā. Būtiski ar bioloģisko 

daudzveidību saistīts projekts ir tāds, kura galvenās aktivitātes attiecas uz iniciatīvām un 

pasākumiem, kas sekmē ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020.gadam mērķu 

sasniegšanu. 
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• Projekta tēmas: Atzīmējot attiecīgo lodziņu(-s), iesniedzējiem jānorāda, vai pieteikums 

vērsts uz vienu vai vairākām (maksimums divām) šī dokumenta 2.sadaļā norādītajām projekta 

tēmām. Ja pieteikums nav vērsts ne uz vienu no projekta tēmām, nav jāatzīmē neviens lodziņš. 

Iesniedzējiem būs iespēja paskaidrot iemeslus, kāpēc pieteikums atbilst atzīmētajām tēmām, 

tikai tad, ja būs atzīmēta vismaz viena tēma. Ja iesniedzējs saglabās B1 veidlapu, kurā atzīmēta 

viena vai divas projektu tēmas, bet nav ievadīts skaidrojuma teksts, tiks parādīta brīdinājuma 

ziņa. Ja tiks izvēlētas vairāk kā divas projektu tēmas, tiks parādīta bloķēšanas ziņa.  

 

• Iemesli, kādēļ pieteikums atbilst atlasītajai(-ām) projekta tēmai(-ām) (maksimums 2500 

rakstu zīmes): Iesniedzējam detalizēti jāpaskaidro, kādēļ viņš/viņa uzskata, ka pieteikums 

atbilst atlasītajai(-ām) projekta tēmai(-ām). 

 

Ja projekta pieteikums nav iesniegts angļu valodā, iesniedzēji var sniegt projekta kopsavilkuma 

aprakstu arī pieteikuma valodā. Šajā ziņā pastāv izvēle. Pieejama atsevišķa ‘B1 veidlapa – Projekta 

kopsavilkuma apraksts (pieteikuma valodā)’. 

 

B2 veidlapa – Vispārējs projekta raksturojums 

 

Risināmā vides problēma (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Lūdzu skaidri aprakstīt vides 

problēmu, kas tiks risināta ar projektu. Paskaidrojiet, kāpēc uzskatāt, ka šī problēma ir saistīta ar 

Eiropas vides politiku un likumdošanu. 

 

Projekta izmēģinājuma/demonstrācijas raksturojums (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Šī 

ir nozīmīgākā sadaļa un tā jāaizpilda ļoti rūpīgi, detalizēti un visaptveroši pamatojot, kāpēc projekts 

būtu uzskatāms par izmēģinājuma/demonstrācijas.  

Iesniedzējiem būtu jāatsaucas uz izmēģinājuma/demonstrācijas projektu definīciju, kas aprakstīta 

1.2 nodaļā un papildus informāciju par projektiem ar augstu tirgus vērtību vai citu veidu projektiem, 

kas aprakstīti 2.3 nodaļā. 

 

Tādi elementi kā tehniskā gatavība, procesi un augsta kvalitāte, kā arī projekta mērogs un 

rezultāti nereti tiek aizmirsti, kaut gan tie ir ļoti svarīgi īpaši tehniskās atlases posmā, kā arī 

vērtēšanas posmā, īpaši ņemot vērā vērtēšanas kritēriju Nr.1. Tāpēc šo elementu aprakstam 

ir jāpievērš ļoti liela uzmanība. 

 

Ja tiek iesniegts Izmēģinājuma projekts, saskaņā ar definīciju 1.2 nodaļā, iesniedzējam ir 

jāpamato un jāpierāda, ka projektā izmantotā tehnika vai metode nav testēta vai ieviesta pirms 

tam, vai citur pasaulē. 

 

Ja tiek iesniegts Demonstrācijas projekts, saskaņā ar definīciju 1.2. nodaļā, iesniedzējam ir 

jāpamato un jāpierāda, ka projekta aktivitātes, metodoloģijas vai pieejas ir jaunas vai nezināmas 

specifiskajā projekta kontekstā, piemēram, ģeogrāfiskā, ekoloģiskā avi ekonomiskā kontekstā 

(piem., novitāte projekta industrijā). 

 

Ņemot vērā kritēriju Nr.4 (ES pievienotā vērtība: ieguldījums projektu tēmās), iesniedzējam 

jānorāda skaidri pierādījumi, ka projekts ir inovatīvs salīdzinājumā ar līdzīgiem labās prakses 

piemēriem, ja viņš uzskata, ka pieteikums ir jauns vai nezināms Eiropas Savienības ietvaros. 
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B3 Veidlapa – ES pievienotā vērtība un sociāli-ekonomiskā ietekme 

 

Projekta ES pievienotā vērtība un tā aktivitātes (maksimums 10 000 rakstu zīmes): 

 

Informācija šajā sadaļā tiks izmantota, lai novērtētu projekta pieteikumu pēc šādiem kritērijiem 

(sīkāku aprakstu skatīt 2017. gada Izvērtēšanas vadlīnijās): 

 

• Kritērijs 3 – Ieguvumu kvalitāte un pakāpe izvirzītajiem LIFE Vides apakšprogrammas 

mērķiem attiecīgajās prioritārajās jomās. 

Lūdzu, norādiet, vai un kā jūsu projekts veicina viena vai vairāku attiecīgo prioritāro jomu 

sasniedzamo mērķu attīstību un ieviešanu kā minēts 10., 11 un 12. LIFE Regulas pantos. 

Vides/aizsardzības ieguvumi tiks izvērtēti pēc šī kritērija un tiks skatīti kā indikators 

šī ieguldījuma kvalitātei un pakāpei; tiem jābūt skaidriem, būtiskiem, ambicioziem 

un ticamiem. 

Vides/aizsardzības ieguvumu kvantifikācija: projekta pieteikumā piedāvāto risinājumu 

uzlaboto sniegumu/priekšrocības jānosaka pēc sagaidāmajiem vides ieguvumiem projekta 

laikā un pēc 5 gadiem pēc projekta beigšanas. Lai to noteiktu, ir skaidri jānorāda izvēlētās 

bāzes vērtības. Jānodrošina saskaņotība ar sagaidāmajiem rezultātiem (B1 veidlapa) un 

vērtību, minētu indikatoru tabulā(Performance indicators). 

 

• Kritērijs 5 – Daudzpusīgums, sinerģijas un integrācija 

 

Lūdzu, norādiet, vai un kā jūsu projekts veicina Eiropas Savienības vides tiesību aktu 

atjaunināšanu un izstrādi. Aprakstiet, ja tas sniedz ieguldījumu vides integrēšanā citās 

politikās un/vai ja tas sniedz ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā. Norādiet arī, vai tas 

izveidojis sinerģiju ar citu ES politiku mērķiem. Pieteikumā jābūt iekļautam daudzpusīgam 

piegādes mehānismam, kā arī konkrētām darbībām, kas veicina īpašu vides mērķu 

integrāciju citās ES politikas jomās. 

 

• Kritērijs 7 – Transnacionālā pieeja, zaļais iepirkums, citu ES finansētu projektu rezultātu 

izmantošana 

Tiks uzskatīts, ka projektam ir ES pievienotā vērtība, ja tam būs labi pamatota 

transnacionāla pieeja, skaidrs zaļā iepirkuma nodrošināšanas mehānisms vai paredzēta citu 

ES finansētu projektu rezultātu turpināšana/izmantošana.  

Punkti par citu ES projektu rezultātu tiks piešķirti tikai tādā gadījumā, ja pieteikumā tiks 

īsi, bet detalizēti aprakstīti šādi rezultāti un kā tieši tie tiks izmantoti projekta mērķu 

sasniegšanā. 

 

 

Atkārtojamība un tālāknododamība (maksimums 10 000 rakstu zīmes): 

 

• Kritērijs 6 – atkārtojamība un tālāknododamība 

Lūdzu norādiet jūsu plānoto rezultātu atkārtojamības un tālāknododamības stratēģiju 

projekta laikā un pēc tā beigšanas (skatīt nodaļu 1.6.14.). Īpašām projekta aktivitātēm ir 

jāparedz šo prasību īstenošana(skatīt 3.3.3. “Detalizēts paredzēto aktivitāšu apraksts”). 

Lūdzam ņemt vērā, ka atkārtojamība un tālāknododamība nav tas pats, kas ilgtspējība, 

kas ir iekļauta B6 veidlapā, bet tā var tikt iekļauta ilgtspējības stratēģijā. 
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Šajā prioritārajā jomā projekta rezultātu atkārtojamības un tālāknododamības stratēģija 

nozīmē plašāku rīcību kā vienkārši projekta turpinājuma nodrošināšanu. Jāizstrādā skaidrs 

plāns, kas balstoties uz projekta aktivitātēm nodrošinās atkārtojamību citos sektoros, 

iestādēs, reģionos vai valstīs Lūdzam ņemt vērā, ka atkārtojamība un tālāknododamība nav 

tas pats, kas ilgtspēja, kas ir iekļauta B6 veidlapā, bet tā var tikt iekļauta ilgtspējas 

stratēģijā. 

 

Šim mērķim iesniedzējam būtu jāatsaucas uz informāciju par projektiem ar augstu tirgus 

gatavību vai citiem projektu veidiem, kas aprakstīti 2.3 nodaļā. 

 

 

Projekta sociāli ekonomiskā ietekme (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Lūdzu, norādiet 

iespējamo projekta aktivitāšu ietekmi uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem. It īpaši ir sagaidāms, 

ka projektu iesniedzēji izstrādās projekta ietekmes uz nodarbinātību un izaugsmi novērtējumu, 

ņemot vērā arī projekta turpinājumu un saistītos atkārtojamības un tālāknododamības scenārijus. 

Šajā sakarā ir jābūt sasaistei starp nodarbinātības un izaugsmes datiem šajā sadaļā un norādītajām 

vērtībām Indikatoru tabulā (Performance indicators). 

 

Projektiem ar augstu tirgus gatavību vajadzētu pievērst uzmanību arī piedāvātā risinājuma tirgus 

pozīcijai, piegādes ķēdēm, konkurencei un ekonomiskajam pamatojam. Pretendentiem jāparāda 

zināšanas par attiecīgo tirgu (t.i., faktisko un potenciālo tirgus lielumu, nākamo klientu un to 

pieprasījuma, tirgus un reglamentējošo šķēršļu iezīmes utt.), prasībām, kas saistītas ar piegādes 

ķēdes noteikšanu un konkurentu apzināšanu ierosinātā risinājuma kontekstā (t.i., kas tie ir, kādas ir 

to tirgus daļas, konkurējošās priekšrocības utt.). Pretendentiem sevi skaidri jāpozicionē attiecībā uz 

šiem elementiem, izskaidrojot ierosinātā risinājuma ekonomisko iespējamību un tā pozicionējumu 

izmaksu, cenas vai citu ekonomisko investīciju mainīgo faktoru ziņā (piemēram, atmaksāšanās 

laiks, neto pašreizējā vērtība utt.), ja tā ir atbilstošāk. 

 

Šim mērķim iesniedzējam būtu jāatsaucas uz informāciju par projektiem ar augstu tirgus gatavību 

vai citiem projektu veidiem, kas aprakstīti 2.3 nodaļā. 

 

Centieni samazināt projekta “oglekļa ietekmi” (maksimums 10 000 rakstu zīmes): Lūdzu, 

paskaidrojiet, kā esat iecerējuši nodrošināt, ka jūsu projekta “oglekļa ietekme” saglabājas tik zema, 

cik tas saprātīgi iespējams. Šeit detalizēti jāapraksta visas iespējamās darbības projekta laikā, kas 

sekmēs CO2 emisiju samazināšanos. Sagaidāms, ka lielākoties šajā daļā tiks aprakstīta projekta 

vadības aktivitāšu (ceļojumu samazināšana, izmantojot otrreizējo papīru utt) “oglekļa ietekmes” 

samazināšanu. 

 

 

B4 veidlapa – Iesaistītās/ieinteresētās puses un galvenā mērķauditorija (maksimums 12 000 

rakstu zīmes) 

 

Norādiet ieinteresētās puses, kuru iesaiste paredzēta projektā, un norādiet, kāda būs šī iesaiste. 

Lūdzu, norādiet, kādu ieguldījumu esat paredzējis no tām saņemt un kā šī iesaiste tiks izmantota 

projekta ietvaros, kā tā projektam būs noderīga un/vai nepieciešama. 
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Aprakstiet zināšanu izplatīšanas mērķa grupas un metodes. Sniedziet komentārus par vispārīgajām 

publicitātes aktivitātēm un/vai koncepcijas mārketingu projekta īstenošanas gaitā un pēc tās. 

 

B5 veidlapa – Paredzamie ierobežojumi un riski, kas saistīti ar projekta īstenošanu un 

ietekmes mazināšanas stratēģiju (maksimums 12 000 rakstu zīmes) 

 

Svarīgi, lai iesniedzēji norādītu visus iespējamos iekšējos vai ārējos notikumus (“ierobežojumus un 

riskus”), kas varētu atstāt uz veiksmīgu projekta īstenošanu būtisku negatīvu ietekmi. Lūdzu, 

uzskaitiet šādus ierobežojumus un riskus, norādot tos secībā no svarīgākajiem uz mazāk svarīgiem. 

Lūdzu, norādiet arī jebkādus iespējamus ierobežojumus un riskus, kas var rasties sociāli 

ekonomiskās vides dēļ. Attiecībā uz katru norādīto ierobežojumu un risku, lūdzu, norādiet, kā esat 

paredzējis to pārvarēt. 

 

Stingri ieteicams iekļaut šajā sadaļā informāciju par licencēm, atļaujām, ietekmes uz vidi 

novērtējumu utt. un norādīt, kādu atbalstu jums sniegušas kompetentās iestādes, kas atbildīgas par 

šādu atļauju izsniegšanu. Līdzšinējā pieredze LIFE programmas jomā parādījusi, ka saistībā ar 

dažiem projektiem rodas grūtības iecerētajā projekta laikā pabeigt visas aktivitātes projekta laikā 

radušos neparedzētu kavējumu un grūtību dēļ. Svarīgi, ka iesniedzēji identificē visus iespējamos 

ārējos notikumus (“ierobežojumus un riskus”), kas var izraisīt šādus kavējumus. Viens iespējams 

šādu grūtību iemesls ir nepieciešamība veikt novērtējumus, kas LIFE projekta sagatavošanas brīdī 

nebija paredzēti, konkrēti: 

 

• Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK (IVN Direktīva), 

kodificēta ar 2011.gada 13.decembra Direktīvu 2011/92/ES33; 

• Stratēģiskais vides novērtējums (SVN) saskaņā ar Direktīvu 2001/42/WE (SVN Direktīva)34; 

 

Šie novērtējumi var ietvert ilgstošas administratīvās procedūras un datu apkopošanas analīzi. 

Parasti tas nerada problēmas, ja projekta ietvaros ir paredzēts nepieciešamais laiks un līdzekļi. 

 

Tādēļ pirms LIFE pieteikuma iesniegšanas iesniedzējiem jānoskaidro, vai saskaņā ar ES vai 

nacionālajiem tiesību aktiem būs nepieciešams kāds no iepriekšminētajiem novērtējumiem. 

 

Iesniedzējiem B5 veidlapā jāapraksta, kā šie jautājumi ņemti vērā un kā paredzēts risināt 

iespējamās problēmas. Lai novērstu neparedzētas problēmas, būtiska ir laba saziņa un konsultācijas 

ar kompetentajām iestādēm, kas atbildīgas par šīm procedūrām. Tas jāpaveic LIFE pieteikuma 

sagatavošanas procesa sākumā. B5 veidlapa ir īstā vieta, kur norādīt, vai par novērtēšanas 

procedūrām atbildīgās kompetentās iestādes ir sniegušas konsultācijas un kādi ir to rezultāti. 

 

Visbeidzot, lūdzu, norādiet, kā esat ņēmis vērā norādītos riskus, plānojot projektu (laika 

plānošana, budžets utt.) un definējot aktivitātes. 

 

 

 

                                                           
33 IVN direktīvas kodificētā versija: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF 
34 SVN Direktīva: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:197:0030:0037:EN:PDF 
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B6 veidlapa – Projekta rezultātu turpinājums un ilgtspēja/valorizācija pēc projekta beigām 

 

Aprakstiet, kā projekts tiks turpināts pēc LIFE finansējuma pārtraukšanas, un kādas aktivitātes 

jāveic, lai nostiprinātu rezultātus nolūkā nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju. Lūdzu, norādiet, 

kādi mehānismi tiks pielietoti, lai nodrošinātu, ka rezultāti tiks uzturēti pēc finansēšanas perioda. 

Šis ir vairāk kā tikai izplatīšana vai Pēc-LIFE plāns. Prioritārās jomas kontekstā, pievienojiet 

skaidru stratēģiju vai mehānismu, lai nodrošinātu, ka sasniegtie rezultāti tiks izmantoti arī pēc 

projekta beigām. Projekta aktivitātēm jau ir jāparāda šāda apņemšanās un tam ir jāgatavojas jau 

projekta laikā; lai to nodrošinātu iesniedzējam būtu jāseko norādēm un informācijai par projektiem 

ar augstu tirgus gatavību vai citiem projektu veidiem, kas aprakstīti 2.3 nodaļā. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā sadaļā sniegtā informācija ir indikatīva un ka projekta gaitā to, 

iespējams, būs nepieciešams papildināt. 

 

Konkrēti, sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem: 

 

• Kādas aktivitātes pēc projekta beigām būs jāveic vai jāturpina? (maksimums 5000 

rakstu zīmes) Lūdzu, uzskaitiet šādas projekta aktivitātes, norādot to atsauci (piemēram, A1, 

A2…) un nosaukumu. Piemēri tipiskām aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj saistībā ar projekta 

ilgtspēju ir aprakstīti 2.3 nodaļā. 

 

• Kā tas tiks nodrošināts? Kādi resursi šo aktivitāšu īstenošanai būs nepieciešami? 

(maksimums 5000 rakstu zīmes) Lūdzu, norādiet, kā iepriekšminētās aktivitātes tiks turpināti 

pēc projekta, kas to darīs, cik ilgā laikā un ar kādu finansējumu. Šeit jāapraksta tehniskie, 

finanšu un cilvēkresursi. 

 

• Cik lielā mērā projekta rezultāti un gūtās atziņas pēc projekta beigām tiks izplatītas tām 

personām un / vai organizācijām, kas tās vislabāk varētu izmantot? (Lūdzu, norādiet šīs 

personas / organizācijas) (maksimums 5000 rakstu zīmes): Lūdzu, norādiet, kā pēc projekta 

beigām tiks turpinātas izplatīšanas aktivitātes. Lūdzu, norādiet personas / organizācijas, kas līdz 

šim identificētas kā šo izplatīšanas aktivitāšu mērķi. 

 

3.3.3. Detalizēts aktivitāšu tehniskais apraksts (C veidlapas) 

 

Iesniedzējam jānorāda visas aktivitātes, kas tiks īstenoti šī projekta ietvaros. Ir seši aktivitāšu 

veidi: 

 

A. Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešams) 

B. Ieviešanas aktivitātes (obligāti) 

C. Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti). 

D. Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti). 

E. Projekta vadība (obligāti). 

 

Lai pieteikumu uzskatītu par atbilstošu finansēšanai, katrai aktivitātei jāatbilst sekojošiem 

noteikumiem:  

• katras aktivitātes nepieciešamībai ir jābūt skaidri norādītai saistībā ar projekta mērķiem 

Un  
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• ir jāgarantē ilgtspējīgu rezultātu (ieguldīto investīciju) izmantošanu 

 

Saskaņā ar katru aktivitātes veidu (A, B, C…) iesniedzējam jānorāda dažādas aktivitātes: A1, A2… 

B1, B2 … C1, C2 … utt. Vienas kategorijas aktivitāšu kārtas skaitļi tiek ģenerēti automātiski, un 

to secību var mainīt, izmantojot bultas ‘Uz augšu↑’ un ‘Uz leju↓’. Zem katras aktivitātes (A1, 

A2,…B1, B2 ….utt) var tikt iekļautas apakšaktivitātes (A1.1., A1.2….) sadaļā “Apraksts (kas, kā, 

kur, kad un kāpēc)”. Sagatavojot pieteikumu, stingri ieteicams ierobežot aktivitāšu skaitu, cik 

iespējams, grupējot tās viendabīgās aktivitātēs un noteikt loģisko secību apakšaktivitātēs. Ņemiet 

vērā, ka aktivitāšu un apakšaktivitāšu skaits būtu jābūt ierobežotam līdz tām aktivitātēm, 

kas ir noteikti nepieciešamas, lai būtu skaidra projekta loģiskā secība.  

 

Ieteicams: 

 

D - Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana 

 

Aktivitāte D1 – izplatīšanas plānošana un ieviešana 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

Apakšaktivitāte D1.1 –tīklošana ar citiem projektiem (ieskaitot LIFE) 

Apakšaktivitāte D1.2 – Izplatīšanas darbību plānošana un attīstība (mājaslapa, brošūras, 

Layman atskaite, projekta video, notikumi). 

 

Nav ieteicams:  

 

D - Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana 

 

Aktivitāte D1 – izplatīšanas plānošana un ieviešana 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Aktivitāte D2 – izplatīšanas plāna attīstība 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Aktivitāte D3 – Layman atskaite 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Aktivitāte D4 – Projekta mājas lapa 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Aktivitāte D5– Layman atskaite  

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Aktivitāte D5 – Izplatīšanas plāns un tīklošana ar citiem projektiem (ieskaitot LIFE) 

Izmantoto metožu apraksts (kas, kā, kur, kad un kāpēc) 

 

Tikai atsevišķas darbības, kas sniegs būtiskus rezultātus projekta mērķu sasniegšanā, izdalīt kā 

aktivitātes. 
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Aktivitātes jāapraksta, cik precīzi iespējams. Aprakstus var papildināt ar kartēm, norādot 

pasākumus, paskaidrojuma grafikus, tabulas vai attēlus, ko veidlapās var ievietot, izmantojot 

funkciju “Attēli”. Aktivitātes nedrīkst jaukt ar projekta gala rezultātiem(deliverables). 

 

Katras aktivitātes aprakstā skaidri jānorāda saikne ar citām aktivitātēm, kā arī skaidri (un 

kvantitatīvā izteiksmē) jānorāda, kā tas veicina projekta vispārīgo mērķu sasniegšanu. Jābūt 

skaidrai saistībai starp aktivitāšu tehnisko aprakstu un piešķirtajiem finanšu resursiem. 

 

Saistībā ar katru aktivitāti iesniedzējam jāsniedz šāda informācija: 

 

• Aktivitātes nosaukums (maksimums 200 rakstu zīmes): Lūdzu, nodrošiniet, ka nosaukums 

ir īss (maksimums 200 rakstu zīmes) un ka tas skaidri atspoguļo aktivitātes mērķi. 

 

• Par īstenošanu atbildīgais saņēmējs: Lūdzu, norādiet, izvēloties no izvēlnes, kuri projekta 

saņēmēji būs atbildīgi par šīs aktivitātes īstenošanas koordinēšanu. Ja tiek iesaistīts vairāk nekā 

viens saņēmējs, lūdzu, izlaižamajā sarakstā sniedziet informāciju teksta laukā, kurš saņēmējs 

par ko ir atbildīgs (maksimums 500 rakstu zīmes). 

 

• Apraksts (kas, kā, kur un kad) (maksimums 7000 rakstu zīmes): Lūdzu, aprakstiet 

aktivitātes saturu, norādot, kas tiks darīts, kādi līdzekļi tiks izmantoti, kurā vietā, cik ilgā laikā 

un kādā termiņā. Norādiet saikni ar citām aktivitātēm. Lūdzu norādiet, kāpēc aktivitāte ir 

nepieciešama un kā tas palīdzēs sasniegt projekta mērķus. Par aktivitātēm, kas tiek īstenotas 

ārpus ES, jāsniedz pilna informācija par to, kādēļ šādas aktivitātes nepieciešamas ES vides 

mērķu sasniegšanā un lai nodrošinātu LIFE projekta laikā veikto aktivitāšu efektivitāti to 

dalībvalstu teritorijās, uz kurām attiecas Līgumi. Īpašas apakšaktivitātes (A1.1, A1.2,…) var tikt 

iekļautas no pieteikuma rakstītāja puses, ja tas ir nepieciešams (skatīt piemēru Aktivitātei D).  

 

• Izmaksu kalkulācija (maksimums 2000 rakstu zīmes): Lūdzu, veiciet kopsavilkumu 

metodoloģijai, kas šajā aktivitātē tiks izmantota galveno izdevumu izmaksu aplēsei (piemēram, 

ha skaits * izmaksas / ha, dienu skaits * vidējās izmaksas /dienā, …). Lūdzu, ņemiet vērā, ka 

aktivitātes kopējās izmaksas tiek attēlotas automātiski atbilstoši finanšu veidlapās ievadītajiem 

datiem (izmaksu līniju summa tiek veidota attiecīgās aktivitātes F veidlapās); veidojot jaunu 

aktivitāti, šī vērtība pēc noklusējuma ir 0 €. Jums jāsniedz informācija par dažādiem aprēķiniem 

un aplēsēm, uz kurām balstītas šīs kopējās izmaksas. 

 

• Veikto rezultātu vienība/”produkts” (deliverables) : Lūdzu, norādiet visus piegādājamos 

produktus, kas saistīti ar katru aktivitāti, un atbilstošu izpildes termiņu (diena/mēnesis/gads), 

izmantojot pogu ‘Pievienot’. Rezultātu vienības/produkti (deliverables) ir tie materiālie 

produkti, ko var piegādāt (piemēram, vadības plāni, pētījumi un citi dokumenti, programmatūra, 

videomateriāli utt.). Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurš veikto rezultātu produkts būs atsevišķi 

jāiesniedz (uz tiem jābūt attēlotam LIFE logotipam) Līgumslēdzējai iestādei reizē ar darbības 

ziņojumu/atskaiti.  

 

• Atskaites punkti (milestones): Lūdzu, norādiet visus ar katru aktivitāti saistītos projekta 

atskaites punktus un attiecīgo piegādes / sasniegšanas termiņu (diena/mēnesis/gads). Projekta 

atskaites punkti tiek definēti kā projekta īstenošanas svarīgākie brīži, piemēram, “Projekta 

vadītāja iecelšana”, “Zemes iegādes darījuma pabeigšana” utt. Atbilstošie dokumenti 
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Līgumslēdzējai iestādei nav jāiesniedz. Jums vajadzēs informēt Līgumslēdzēju iestādi, tai 

iesniedzamajos tehniskajos ziņojumos norādot, vai atskaites punkts ir izpildīts vai nē. Jums 

jāinformē tehniskajā atskaitē Līgumslēdzējai iestādei, vai šie atskaites punkti ir sasniegti vai nē. 

 

• Laika grafiks: Attiecībā uz katru projekta aktivitāti, lūdzu, atzīmējiet atbilstošo īstenošanas 

periodu. Plānojot projekta īstenošanas laiku, lūdzu, atcerieties, ka LIFE 2017 projektu nevar 

uzsākt agrāk par 2018.gada 1.jūliju. Tāpat projekta beigās ierēķiniet drošu termiņa nobīdi, 

rēķinoties ar neizbēgamiem un neparedzētiem kavējumiem. 

 

Lūdzu, zemāk skatiet norādes uz papildu informāciju, kas jāiesniedz saistībā ar konkrētām 

aktivitātēm. 

 

C0 veidlapa – Visu aktivitāšu saraksts 

 

Šī veidlapa ļauj iesniedzējam izveidot visas projektā paredzētās aktivitātes pēc to veida (A, B, C 

…), izmantojot pogu ‘Pievienot projekta aktivitāti’. Kad aktivitāte izveidots, varat izmantot pogu 

‘Saglabāt un nākamais’, lai uzreiz izveidotu citu aktivitāti. 

 

Ļoti svarīgi: projekta aktivitātes jāizveido, pirms vēl finanšu F veidlapās varat norādīt kādas 

izmaksas. 

 

C1 veidlapa 

 

A. Sagatavošanās aktivitātes (ja nepieciešams)  

 

Vadošajam principam šīs sadaļas aizpildīšanā būtu jābūt tam, ka sagatavošanās aktivitāšu rezultātā 

ir jārodas praktiskām rekomendācijām un/vai informācijai, kas var tikt ieviesta (projekta laikā vai 

pēc projekta) un izmantota bez turpmāka papildus sagatavošanās darba.  Projektos nevajadzētu 

iekļaut sagatavošanās aktivitātes, kas ir pilnībā pabeigtas jau pirms projekta sākuma. 

Sagatavošanās aktivitātēm: 

• būtu jābūt tieši saistītām ar projekta mērķiem; 

• būtu jābūt ievērojami īsākām nekā projekta laiks un jābeidzas krietni pirms projekta 

beigām; 

• nevajadzētu būt pētnieciskajām aktivitātēm, izņemot , ja tās atbilst šo vadlīniju 1.6.15 

punktam; 

Sagatavošanās aktivitātēm primāri ir jābūt sagatavošanās fāzei pirms faktiskās projekta ieviešanas 

fāzes (tehniskā plānošana, atļauju procedūras, iesaistīto pušu konsultācijas utt.). 

 

Sagatavošanās aktivitātēm jāaptver viss, kam jābūt pabeigtam, lai ļautu sākt vai atbilstoši īstenot 

citas projekta aktivitātes, kas norādītas kategorijās B, C, D, E vai F. Tas ietver tehnisko dokumentu 

(tehniskie projekti,…) un jebkādu nepieciešamo administratīvo vai juridisko procedūru 

(konsultācijas, uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus, pārrunas, apmācības utt.) veikšanu. 

 

Ja ir paredzēts izstrādāt projekta vadības un/vai aktivitāšu plānu, attiecīgajām sagatavošanās 

aktivitātēm būtu jāprecizē, kas tiks darīts, lai šos plānus ieviestu (piemēram, kompetentajām 

institūcijām jāpieņem plāns pirms projekta beigām). 
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Ja sagatavošanās aktivitātes nav tieši saistītas ar ieviešanas aktivitātēm projekta laikā, to aprakstā 

jāiekļauj pietiekami skaidrojumi, apņemšanās un garantijas, lai parādītu, ka pēc projektā tiek 

efektīvi nodrošināta pilnīga to īstenošana. Pretējā gadījumā šādas aktivitātes pārskatīšanas laikā var 

dzēst no projekta. 

 

B. Ieviešanas aktivitātes (obligāti) 

 

Visu B aktivitāšu rezultātiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem un ar skaidru ieguvumu vides 

problēmas, uz kuru ir vērsts projekts, risināšanā. Šim ieguvumam ir jābūt izmērāmam un tas būtu 

jāmēra un jāvērtē ar C kategorijas aktivitātēm. Katras aktivitātes rezultātam jābūt norādītam 

‘sasniedzamo rezultātu’ sadaļā un tiem ir jābūt pēc iespējas kvantitatīviem. 

 

Turklāt, izmēģinājuma/demonstrācijas projektiem ir jāiekļauj būtiskas aktivitātes un/vai 

apakšaktivitātes, kas nodrošina ilgtspēju, atkārtojamību un tālāknododamību. Projekta 

aktivitātēm ir jāparāda projekta iesniedzēja apņemšanās uzturēt projekta rezultātus pēc projekta 

beigām un gatavība projekta turpinājumam caur konkrētām aktivitātēm un apakšaktivitātēm 

projekta laikā. Turklāt, papildus aktivitātēm vai apakšaktivitātēm ir jānodrošina pamats izmaksu 

efektīvai piedāvāto risinājumu un rezultātu, kas sasniegti projekta laikā vai projekta beigās, 

atkārtojamība un tālāknododamība. Tas nozīmē vairāk kā zināšanu nodošana un tīklošana un 

iekļauj projekta laikā attīstīto vai ieviesto tehniku, metožu vai stratēģiju izmantošanu praksē citur. 

Veiksmīgu atkārtojamību un tālāknododamību nodrošina stratēģija, kas iekļauj uzdevumus, lai 

vairotu projekta risinājumu ietekmi un mobilizētu plašāku to ieviešanu, sasniedzot kritisko masu 

projekta laikā un/vai  īsa vai vidēja termiņa perspektīvā pēc projekta beigām. Lūdzam ņemt vērā 

2.3.1 nodaļas f) un g) punktus vai 2.3.2 nodaļas e) un f) punktus, kur detalizētāk aprakstītas 

aktivitātes, kas būtu jāiekļauj, lai izveidotu piemērotu gan ilgtspējas, gan atkārtojamības un 

tālāknododamības stratēģiju. 

 

Biznesa plāns ir obligāts projektiem ar augstu tirgus gatavību (skatīt 2.3.1 nodaļu) un tam ir jābūt 

iekļautam kā projekta rezultātu vienībai/“produktam” (deliverables) attiecīgajai B aktivitātei. 

 

Atkārtojamības un tālāknododamības plāns ir obligāts visiem projektiem un tam ir jābūt 

iekļautam kā projekta rezultātu vienībai/“produktam” (deliverables) attiecīgajai B aktivitātei. 

 

C. Projekta aktivitāšu ietekmes novērošana (obligāti) 

 

Katram projektam jāziņo par sasniegtajiem rezultātiem un projekta ietekmi saskaņā ar LIFE 

izpildīšanas indikatoru tabulu (skatīt excel tabulu: LIFE izpildīšanas indikatoru uzsaukums 

2016). Šie indikatori tiks izmantoti LIFE projekta ietekmes izvērtēšanas laikā. Lūdzam pārskatīt 

projekta indikatorus un aizpildīt tos ar projektā piedāvāto risinājumu ietekmi projekta laikā un pēc 

tā beigām (iekļaut skaidrus kvantitatīvos rādītājus tiešā un relatīvā nozīmē). Lūdzam to izdarīt arī 

pēc 3 - 5 gadiem, kad projekts ir beidzies (lūdzu norādīt termiņu, kas visvairāk piemērots jūsu 

projektam).  

 

Excel LIFE izpildīšanas indikatoru tabula ir jāpievieno eProposal kā pielikums. 

 

2018.gadā veiksmīgajiem iesniedzējiem būs pieejama dinamiska datu bāze; pagaidām pieejama 

demo versija: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm . Ja 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.htm
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tīmekļa vietne nedarbojas (piemēram, gadījumos, kad iesniedzējam nav uzstādīts Flash Plugin), 

iespējams lejuplādēt .mp4 filmu, kas atrodas šeit: 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4 

 

Gatavojot pieteikumu, jāaizpilda pievienotā Excel tabula; tiešsaistes datu bāzi šobrīd nav iespējams 

aizpildīt un tās demo versija kalpo kā paraugs tam, ko iesniedzēji var sagaidīt vēlāk. 

 

Projekta pieteikumā ir jāiekļauj īpašas darbības, kā pārraudzīt un izmērīt izpildīšanas indikatorus 

(atbilstoši paraugveidlapām, kas tiks nodrošinātas kā daļa no projekta atskaitēm) ar atsevišķu 

budžetu. Šāda informācija par indikatoru radītāju sasniegšanu ir jāiekļauj katrā projekta atskaitē 

(progresa, vidus ziņojuma un gala atskaitē). 

 

Ja nepieciešams, iesniedzēji var ieviest pilnu projekta ‘dzīves cikla analīzi’ un iekļaut to kā projekta 

rezultātu vienību/“produktu” (deliverables). 

 

Obligāts ir arī projekta aktivitāšu sociāli-ekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un 

iedzīvotājiem novērtējums un tas jāiekļauj kā projekta rezultātu vienība/“produkts” (deliverables). 

To var īstenot pētījumu formā, apkopojot datus un rezultātus par visu projekta īstenošanas laiku, 

kas jāiesniedz reizē ar Gala ziņojumu. Projekta pozitīvā efekta sasniegšanas piemēri: tiešais vai 

netiešais darba spēka pieaugums, citu aktivitāšu straujāka attīstība (piemēram, ekotūrisms), 

veicinot papildus ienākumu avotus, nolīdzinot sociālo un ekonomisko izolāciju, ceļot reģiona 

attīstību, stimulējot vietējo iedzīvotāju aktīvu dalību pasākumos (īpaši lauku reģionos). 

 

D. Sabiedrības izpratnes veicināšana un rezultātu izplatīšana (obligāti) 

 

Ieteicams projektā iekļaut maksimums divas D aktivitātes (skatīt sadaļu 3.3.3). 

 

LIFE Vide un resursu efektivitāte projekti ir izmēģinājuma/demonstrācijas. Tiem obligāti jāiekļauj 

nozīmīgas aktivitātes (loģiski un viendabīgi grupētām dažās apakšaktivitātēs), lai izplatītu projekta 

rezultātus. 

Projektā jāiekļauj sekojošas komunikācijas aktivitātes:  

 

• Informācijas un sabiedrības apziņas celšanas aktivitātes saistībā ar projektu sabiedrībai un 

ieinteresētajām institūcijām. Šāda veida aktivitātes ir jāieplāno jau projekta sākumā. 

• Vairāk tehniskās informācijas izplatīšanas aktivitātes, rezultātu un projektā iegūto mācību 

nodošana ieinteresētajām pusēm/institūcijām, kas varētu gūt labumu no projekta 

pieredzes.  

• Tīklošana 

 

Katrai aktivitātei, lūdzu, norādiet un pamatojiet mērķa auditoriju. Ja aktivitātē iekļautas sapulces 

(piemēram, ar vietējām ieinteresētajām pusēm), jums jānorāda, cik sapulces, kur un kad notiks, kas 

tās apmeklēs, kas tajās tiks pārrunāts, cik personu līdzdalība paredzama un kādu ieguvumu tās dos 

projektam. Ja aktivitāte saistīta ar brošūrām, bukletiem, publikācijām, …, norādiet, cik eksemplāru, 

cik lappušu (kāda izmēra un krāsas…) tajās būs, kam un kad tās tiks izplatītas. Ja aktivitāte saistīta 

ar filmu, norādiet formātu, ilgumu, eksemplāru skaitu, kur tā tiks rādīta utt. Ja aktivitāte saistīta ar 

apmeklētāju piekļuvi, norādiet, kas un kur tiks darīts, kāds ir paredzamais apmeklētāju skaits, kādu 

ieguvumu tas dos projektam utt. Ja saņēmēji plāno prezentēt projekta rezultātus valsts / 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/files/kpi/kpi_demo.mp4
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starptautiska mēroga pasākumos (konferencēs, kongresos), skaidri paskaidro to atbilstība un 

projekta pievienotā vērtība. 

 

Visās aktivitātes jānorāda gan kvalitatīvie, gan kvantitatīvie rādītāji (piemēram, veicināts atbalsts 

no vietējās sabiedrības, informēti 2500 personu, izplatīti 3000 brošūru…), norādot, kā tas palīdz 

sasniegt projekta mērķus. 

 

Zemāk norādītās izplatīšanas aktivitātes uzskatāmas par obligātām un tām ir jābūt grupētām vienā 

apakšaktivitātē, kas iekļauj sekojošas projekta rezultātu vienības/“produktus” (deliverables): 

 

• Stratēģiski svarīgās un sabiedrībai pieejamās vietās jāuzstāda ziņojumu dēļi, uz kuriem 

aprakstīts projekts. Uz tiem vienmēr jābūt attēlotam LIFE logotipam.  

 

• Projekta aprakstam jābūt iekļautam jaunizveidotā vai jau esošā tīmekļa vietnē (ar LIFE 

logotipu), sniedzot arī pilnu informāciju par tā mērķiem, aktivitātēm, progresu un rezultātiem. 

Vietnei jābūt pieejamai tiešsaistē sešu mēnešu laikā no projekta sākšanas brīža, projekta laikā 

tā regulāri jāatjaunina un jāuztur tiešsaistē vismaz piecus gadus pēc projekta beigām. 

 

• Layman ziņojums. Projekta beigās papīra un elektroniskā formātā jāsagatavo ziņojums 

sabiedrībai. Tas jāatspoguļo angļu valodā un projekta valodā. Ziņojumam jābūt 5 – 10 lappuses 

garam, un tam sabiedrībai jāatspoguļo projekts, tā mērķi, aktivitātes un rezultāti. 

 

Tīklošana ar citiem projektiem (tajā skaitā LIFE III, LIFE+ un/vai LIFE projektiem), 

informācijas apmaiņas aktivitātes utt. jāatspoguļo kā atsevišķa obligāta apakšaktivitāte. 

 

Šīs aktivitātes nav obligātas, bet tiek izmantoti projektos un tiek uzskatīti par labiem projekta 

rezultātu izplatīšanas pierādījumiem: 

 

• Darbs ar medijiem (preses konferences, tikšanās ar žurnālistiem vai viņu apmeklējumi, rakstu 

sagatavošana presei...). 

 

• Pasākumu organizēšana: piemēram, publiskas informatīvas sapulces, sapulces ar interešu 

grupu piedalīšanos, apmeklējumi gida pavadībā… Aprakstiet, kas tieši ir plānots un kā tas 

veicinās projekta mērķu sasniegšanu. Aprakstiet gala rezultātu. 

 

• Darbsemināri, semināri, konferences: Ja šos pasākumus apmeklē (viens vai vairāki) 

saņēmēji, norādiet, kuri (ja tas ir zināms). Ja tos organizē (viens vai vairāki) saņēmēji, precīzi 

aprakstiet, kāds būs temats, kā tie veicinās projekta mērķu sasniegšanu, kas uz tiem tiks 

uzaicināts (kad vien iespējams, būtu jāaicina LIFE saņēmēji, kuri īsteno vai ir īstenojuši līdzīgus 

projektus, lai veicinātu tīklošanu), kāds ir paredzamais dalībnieku skaits. Visbeidzot, aprakstiet 

katra notikuma rezultātu un kā tas tiks izplatīts. 

 

• Brošūru, filmu utt. ražošana. Norādiet, kas tieši ir plānots (priekšmets, kopiju skaits, kam 

tās tiks izplatītas). Ievērojiet, ka visos šādos materiālos saistībā ar LIFE jābūt skaidrai norādei 

uz LIFE finansiālo atbalstu (tajā skaitā LIFE logotipam un, ja nepieciešams, arī Natura 2000 
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logotipam), lai tos varētu uzskatīt par tiesīgiem saņemt līdzfinansējumu, un ka viena katra 

produkta kopija jāpievieno attiecīgajam progresa / starpposma ziņojumam vai gala ziņojumam. 

 

• Tehniskās publikācijas par projektu: Ja vien tas jau ir zināms, norādiet, kurā žurnālā 

publikācija tiks ievietota. Šādās publikācijās jāietver norāde uz ES finansiālo atbalstu. 

 

Skatīt Kopīgos noteikumus par komunikāciju un izplatīšanas prasībām. LIFE mājaslapā 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm ir iekļauti padomi komunikācijas 

un izplatīšanas darbībām un vadlīnijas kā veidot LIFE tīmekļu vietnes. 

 

F. Projekta vadība (obligāti) 

 

Iesniedzējam jāuzskaita dažādas aktivitātes (loģiski un viendabīgi grupētas apakšaktivitātēs), kas 

vērstas uz projekta  vadību/izpildi, kā arī kvalitātes kontroles un riska vadības aktivitātes, ieskaitot 

rezerves plānošanu. Tas parasti iekļauj sekojošas aktivitātes un izmaksas: 

 

Vispārējā projekta vadība: 

 

Katrā projektā jābūt ietvertai vienai apakšaktivitātei ar nosaukumu “Projekta vadība (atbildīgā 

saņēmēja vārds)”. Šajā apakšaktivitātē jābūt ietvertam projekta vadības personāla un projekta 

saņēmēju vadības un ziņojumu sniegšanas pienākumu aprakstam. Vadība jāapraksta pat tad, ja šī 

projekta ietvaros tas neradīs nekādas izmaksas.  

 

Lūdzu, iekļaujiet iesaistītā tehniskā un administratīvā personāla pārvaldības shēmu. Šajā shēmā 

jābūt iekļautiem pierādījumiem, ka koordinējošajam saņēmējam (projekta vadītājam) ir skaidri 

piešķirts pilnvarojums un viņš/viņa vada projekta vadības personālu pat gadījumā, ja daļa projekta 

vadības nodota ārpakalpojumā. Paskaidrojiet, vai vadības personālam ir pieredze projektu 

vadībā. 

 

Ir stingri ieteicams, ka projekta vadītājs ir pilnas slodzes darbinieks. Ja koordinators vai projekta 

vadītājs ir iesaistīts arī noteiktu aktivitāšu veikšanā, tad attiecīgā daļa no viņa darba algas ir jāiedala 

šajās aktivitātēs. 

 

Projekta vadībai vajadzētu būt iekļautai koordinējošā saņēmēja personāla sastāvā. Tomēr ārējo 

pakalpojumu iesaistīšana projekta vadībās nodrošināšana ir pieļaujama, ja ir pievienots klāt 

pamatots attaisnojums, nodrošinot koordinējošā saņēmēja pilnīgu un ikdienas kontroli pār projekta 

darbību. Projekta pieteikumā ir skaidri jānorāda kā šī kontrole tiks nodrošināta. 

 

Iekļaujiet arī loģisku pamatojumu projektu partneru/konsorcija izvēlē, norādot katram 

saņēmējam/partnerim valsti, ko tas pārstāv un lomu projektā. Pievienojiet zemāk esošo tabulu kā 

pielikumu “projekta vadībai”. 

 Valsts Loma projektā 

Saņēmējs 1   

Saņēmēja filiāle 1   

Saņēmējs 2   

Saņēmējs 3   

Gadījumā, ja ir paredzēts pieteikumā iekļaut arī apakšuzņēmumu, tam arī jāparādās šajā tabulā. 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
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Audita ziņojums: 

 

Ja nepieciešams (skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgos nosacījumus), Līgumslēdzējai 

iestādei projekta gala ziņojumā iesniegtie finanšu pārskati jāpārbauda neatkarīgam, koordinējošā 

saņēmēja ieceltam auditoram. Šajā revīzijā jāpārbauda ne tikai nacionālo tiesību aktu un 

grāmatvedības noteikumu ievērošana, bet arī jāapliecina, ka visas radušās izmaksas atbilst Tipveida 

LIFE dotāciju līguma vispārīgajiem nosacījumiem. Finanšu veidlapās audita izmaksas jāiekļauj 

budžeta pozīcijā “Citas izmaksas”. Audita ziņojums ir jāiekļauj kā projekta rezultātu vienība/ 

“produkts”(deliverable). Atsevišķu apakšaktivitāti nav nepieciešams veidot. 

 

Plāns darbību veikšanai pēc LIFE projekta (After-LIFE plan): 

 

Koordinējošajam saņēmējam jāsastāda un gala atskaitei jāpievieno “Plāns darbību veikšanai pēc 

LIFE projekta” (After-LIFE plan). Projektiem, kas atbilst nosacījumiem, kas noteikti 2.3.2 

nodaļā (skatīt 2.3.2 nodaļas e) punktu), kā plāna daļa ir jāiekļauj arī visaptverošs ekspluatācijas 

plāns. Tas jāatspoguļo saņēmēja valodā un, vēlams, arī angliski, papīra un elektroniskā formātā. 

Izmēģinājuma un demonstrācijas projektiem, plānā darbību veikšanai pēc LIFE projekta jānorāda, 

kā pēc projekta noslēguma turpināsies projekta rezultātu izplatīšana un komunikācija. Tajā jāsniedz 

sīkāka informācija, kādi pasākumi tiks veikti, kad, kas tos veiks un kādi finanšu avoti tiks izmantoti. 

Šim plānam jāizveido atsevišķa apakšaktivitāte, bet plāns jāiekļauj kā projekta rezultātu vienība/ 

“produkts” (deliverables). 

 

 

C2 veidlapa Atskaites grafiks  

 

Paredzētās aktivitāšu atskaites: 

 

Koordinējošajam saņēmējam Līgumslēdzējai iestādei jāsniedz ziņojums par projekta tehnisko un 

finanšu progresu. Šajos ziņojumos jāizceļ projekta ietvaros sasniegtie rezultāti un iespējamās 

problēmas. 

 

Ņemiet vērā, ka dotāciju līgumam, projekta vadībai, formālajiem ziņojumiem (izņemot pielikumus 

vai nodevumus) un visai saziņai ar Līgumslēdzēju iestādi jābūt angļu valodā pat tādā gadījumā, ja 

projekta pieteikuma valoda ir cita. Tādēļ ziņojumu (izņemot pielikumus vai nodevumus) tulkošanas 

izmaksas ir attiecināmas. 

 

Projektiem, kuru ilgums pārsniedz 24 mēnešus un nepieciešamais ES ieguldījums pārsniedz € 

300 000, lai saņemtu otro priekšfinansējuma maksājumu, jāiesniedz “Starpposma ziņojums ar 

maksājuma pieprasījumu”. Projektiem, kuru ilgums pārsniedz 48 mēnešus, bet ES ieguldījums 

pārsniedz € 4 000 000, ja koordinējošais saņēmējs vēlas pieprasīt trešo priekšfinansējuma 

maksājumu, jāiesniedz otrais Starpposma ziņojums. Starpposma ziņojums(-i) jāiesniedz kopā ar 

lūgumiem nodrošināt starpposma priekšfinansējumu atbilstoši Tipveida LIFE dotāciju līguma 

Īpašajiem nosacījumiem. Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc projekta beigu datuma jāiesniedz  “Gala 

ziņojums ar maksājuma pieprasījumu”. “Progresa ziņojumi” arī jāparedz, lai nodrošinātu, ka reizi 

18 mēnešos tiek saņemts vismaz viens ziņojums (atskaites grafiku pārskatīšanas posmā var mainīt). 

Pilnu informāciju par ziņojumu sniegšanas pienākumu LIFE projektos lūdzam skatīt Tipveida LIFE 

dotāciju līguma Īpašajos nosacījumos. 
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3.4 Finanšu pieteikumu veidlapas 

 

Svarīgi: Projekta budžetā drīkst būt iekļautas tikai tās izmaksas, kas atbilst tipveida LIFE 

dotāciju līguma Īpašo nosacījumu II.19.pantam. ES ieguldījums tiks aprēķināts, balstoties uz 

attiecināmajām izmaksām. 

 

Vispārīgās piezīmes: 

 

Visas izmaksas jānoapaļo līdz tuvākajam veselajam eiro. Veidlapās ievadīt skaitļus ar 

cipariem aiz komata nedrīkst. 

 

Koordinējošais saņēmējs un saistītie saņēmēji, kā arī citi uzņēmumi, kas ir daļa no tām pašām 

grupām vai holdingiem, nevar darboties kā apakšuzņēmēji. 

 

Iekšējo rēķinu sagatavošana (t.i., izmaksas, kas rodas darījumos starp saņēmēja nodaļām) 

atļauta tikai tad, ja no tās izslēgti visi peļņas elementi, PVN un pieskaitāmie izdevumi. Lūdzu 

ņemt vērā, ka izmaksas vienas juridiskās institūcijas ietvaros ir jānorāda pareizajās izmaksu 

kategorijās 

 

Visos līgumos, kas piesaistīti atbilstoši kādai no izmaksu kategorijām, jāievēro interešu 

konflikta neesamības princips neatkarīgi no to summas. 

 

Saņēmēju maksātais pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, izņemot: 

 

a) ar nodokli apliekamās darbības vai darbības, kas atbrīvotas no nodokļiem un kam ir 

atvilkšanas tiesības; 

b) tādas darbības, ko valsts vai pašvaldības iestāde vai cits publisko tiesību subjekts veic 

kā saņēmējs. 

 

Katrai izmaksu ailei izvēlieties no izlaižamajām izvēlnēm tā saņēmēja saīsināto nosaukumu, 

kurš uzņemsies attiecīgās izmaksas, un tās aktivitātes numuru, uz kuru šīs izmaksas attiecas. 

 

Lai izmaksu aili pievienotu, izvēlieties pogu ‘Pievienot’; lai izmaksu aili izdzēstu, izvēlieties 

pogu ‘Dzēst’. 

 

Visas finanšu veidlapas ir aktivizējamas ar cilni: lai izmaksu ailes izveidotu ātri, jūs varat 

izmantot tastatūras taustiņu Cilne [Tab], lai pārvietotos no viena lauka uz otru un pēc tam 

uz pogu ‘Pievienot’ (pēc tam piespiediet taustiņu ‘Ievadīt’ [‘Enter’]: izmaksu aile ir 

pievienota). 

 

Ja projektu saņēmēji vēlās tikt iekļauti projekta aktivitātēs ar 0 € izmaksām (un tas ir 

atzīmēts A3/A4 deklarācijā), ir nepieciešams to atzīmēt F1-F7 veidlapās attiecīgi pie 

plānotajām aktivitātēm kā 0 € izmaksas. 

 

Ja projekta saņēmēji (privātas organizācijas) vēlās iesaistīt projektā filiāles, tad viņiem ir 

jānorāda izmaksu aprakstā, ka izdevumi tiks apmaksāti no attiecīgās filiāles, minot 
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nosaukumu. Ņemt vērā, ka informācija par filiāļu iesaistīšanos projektā būs ielikta arī 1.7 

pantā, nākošajiem līdzfinansējuma līgumiem. 

 

F1 veidlapa – Tiešās personāla izmaksas 

 

Vispārīga informācija: Publisko tiesību subjekta personāla algu izmaksas var finansēt tikai tik 

lielā mērā, cik tas attiecas uz tā projekta īstenošanas darbību izmaksām, ko attiecīgais publisko 

tiesību subjekts neveiktu, ja nebūtu uzņēmies attiecīgo projektu. Attiecīgajam personālam, 

neatkarīgi no tā, vai tas projektā strādā pilnu vai nepilnu laiku, jābūt īpaši norīkotam/ieceltam 

strādāšanai pie šī projekta; atsevišķa uzdevuma veikšana ir noformēta līgumiska dokumenta vai 

norīkojuma formātā, ko parakstījis attiecīgā saņēmēja atbildīgais dienests vai iestāde. 

 

Turklāt publisko tiesību subjektu (kā koordinējošā saņēmēja un / vai saistītā saņēmēja) ieguldījumu 

summai projekta budžetā (vismaz par 2%) jāpārsniedz projekta personāla, kas nav uzskatāms par 

‘papildu’ algu izmaksas (lūdzu skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma Īpašo nosacījumu pantu 

II.19.2, (a)(iii)).  Tas tiks automātiski pārbaudīts saskaņā ar Ziņojumu R4 – atbilstība 2% 

noteikumam, ja jūsu pieteikums aktivizēts eProposal pirms iesniegšanas, kā arī gan atlases posmā, 

gan tad, kad projekta beigās tiek aprēķināts ES gala ieguldījums. 

 

‘Papildu’ personāla izmaksu definīcija ietver visa personāla – pastāvīgā vai pagaidu – izmaksas 

publisko tiesību subjektos, kuru līgumi vai to atjaunojumi: 

- stājas spēkā projekta sākuma datumā vai pēc tā vai datumā, kad Līgumslēdzēja iestāde 

paraksta dotāciju līgumu, vai pēc tā gadījumā, ja šī parakstīšana notiek pirms projekta sākuma 

datuma, un 

- ietver atsauci uz LIFE projektu. 

 

Sīkāka informācija pieejama X pielikumā Tipveida LIFE dotāciju līgumā.  

 

Līguma veids: Izvēlieties no izvēlnes papildus vai pastāvīgais personāls(saskaņā ar augstākminēto 

skaidrojumu).Ievērojiet, ka pakalpojumu līgumi ar privātpersonām var tikt pieskaitīti šai 

kategorijai, ievērojot Tipveida LIFE dotāciju līguma Īpašo nosacījumu pantu II.19.2, (a)(iii)) un ar 

nosacījumu, ka attiecīgā persona strādā saņēmēja telpās un uzraudzībā un ka šāda prakse atbilst 

attiecīgajiem nacionālajiem nodokļu un sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem. 

 

Svarīgi: Laiks, ko katrs darbinieks pavada, strādājot pie projekta, tiek savlaicīgi (t.i., katru dienu, 

katru nedēļu) reģistrēts, izmantojot darba laika uzskaites lapas vai līdzvērtīgu darba laika 

reģistrācijas sistēmu, ko izveidojis un regulāri sertificē katrs projekta saņēmējs, ja vien darbinieks 

nav īpaši iecelts pilna laika darbam projektā saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo 

nosacījumu II.19.pantu un X pielikumu (Finanšu un administratīvās pamatnostādnes) vai arī pie 

LIFE projekta vidēji strādā mazāk nekā divas dienas mēnesī. 

 

Kategorija / Uzdevums projektā: Katra profesionālā kategorija jānorāda skaidri un nepārprotami, 

lai Līgumslēdzēja iestāde varētu novērot projektam piešķirtos darba resursus.  

Informācijai par profesionālo kategoriju jābūt īsai un skaidrai (piem., vecākais pētnieks. Personāla 

kategoriju / uzdevumu piemēri projektā ir: vecākais inženieris / projekta vadītājs; tehniķis / datu 

analīze, administratīvā / finanšu vadība utt. 
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Ja gadījumā profesionālā kategorija nepietiekami ilustrē darbinieka lomu projektā, 

papildinformāciju var sniegt attiecīgās darbības aprakstā (C veidlapas) aprakstot tās izmaksas. Ja, 

piemēram, personas loma ir “Lauksaimniecība ekonomikas Vecākais pētnieks”, šajā sadaļā rakstiet 

vienīgi “Vecākais pētnieks ”un pārējo informāciju pievienojiet darbības aprakstā. 

 

Dienas likme: Dienas likme katram personāla loceklim tiek aprēķināta, balstoties uz bruto algu, 

pieskaitot obligātās sociālās iemaksas, jebkādas citas likumā noteiktās izmaksas, bet neieskaitot 

jebkādas citas izmaksas. Budžeta priekšlikuma izveidošanas nolūkā algu var aprēķināt, balstoties 

uz indikatīvām vidējām likmēm, kas ir saprātīgas attiecīgajai personāla kategorijai, nozarei, valsti, 

organizācijas veidam utt. Lūdzu, nosakot vidējās ikdienas likmes visam projekta periodam, ņemiet 

vērā paredzamos algu palielinājumus. 

 

Kopējais produktīvais laiks gadā jāaprēķina, balstoties uz kopējo darba stundu/dienu skaitu saskaņā 

ar nacionālajiem tiesību aktiem, koplīgumiem, darba līgumiem utt. Piemērs kopējā produktīvā laika 

noteikšanai gadā varētu būt šāds (ievērojot attiecīgo tiesību aktos noteikto): 

 

Dienas/gads 365 dienas 

Mīnus 52 nedēļas nogales 104 dienas 

Mīnus ikgadējās brīvdienas 21 diena 

Mīnus likumā noteiktās brīvdienas 15 dienas 

Mīnus slimības dienas / citas (ja nepieciešams) 10 dienas 

= Kopējais produktīvais laiks 215 dienas 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka budžeta priekšlikumā norādītās likmes nedrīkst izmantot, iesniedzot 

ziņojumu par projekta izmaksām; izmaksās var iekļaut tikai projektā faktiski nostrādāto stundu 

izmaksas. Jebkādi būtiski palielinājumi ir jāpamato. Personāla izmaksas jāaprēķina, balstoties uz 

stundu likmēm, kas iegūtas, izdalot faktisko gada bruto atalgojumu vai algas, pieskaitot obligātās 

sociālās iemaksas un jebkādas citas likumā noteiktās un darbinieka atlīdzībā iekļautās izmaksas, 

bet neieskaitot jebkādas citas izmaksas ar faktisko attiecīgā darbinieka produktīvo stundu 

kopskaitu. Gadījumā, ja faktiskais darbinieka produktīvo stundu kopskaits netiek reģistrēts 

uzticamā laika reģistrācija sistēmā, tiek izmantota noklusējuma vērtība – 1720 produktīvās stundas. 

 

Cilvēkdienu skaits: Projekta īstenošanai nepieciešamais cilvēkdienu skaits. 

Tiešās personāla izmaksas: Aprēķinātas automātiski, reizinot kopējo attiecīgās kategorijas 

cilvēkdienu skaitu ar attiecīgās kategorijas dienas likmi. 

 

F2 veidlapa – Ceļa un uzturēšanās izmaksas 

 

Piezīmē: Šajā budžeta kategorijā iesniedzējiem jāparedz ceļa izmaksas divām projektā iesaistītām 

personām reģionālās atklāšanas sapulces apmeklējumam ar Līgumslēdzējas iestādes pārstāvjiem. 

 

Saņēmējs un aktivitātes numurs: norādīt saņēmēju un aktivitātes numuru, uz kuru attiecās 

sekojošās ceļa un uzturēšanās izmaksas. 

 

Galamērķis (No / Līdz): Norādiet braucienu sākuma punktu un galamērķi. Norādiet valsts un 

pilsētas nosaukumu, ja vien tas jau ir zināms. Ja notiek atkārtoti projekta teritorijas apmeklējumi, 

ierakstiet ‘projekta teritorija’. 
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Ārpus Eiropas: Norādiet ‘Jā’ par braukšanu ārpus Eiropas Savienības. 

 

Brauciena mērķis: Brauciena mērķim jābūt skaidri aprakstītam, lai varētu novērtēt izmaksas 

attiecībā uz projekta mērķiem (piemēri: ‘izplatīšanas pasākums’, ‘tehniskās koordinācijas sapulce’, 

‘projekta teritorijas apmeklējums’). Norādiet paredzēto braucienu skaitu un cilvēku skaitu tajos, kā 

arī brauciena ilgumu dienās.  

(Piemērs lauka “brauciena mērķis” aizpildīšanai: ‘2 personas x 1 pasākums ‘xxx’ 2 dienām, ‘1 

persona x 1 tehniskās koordinēšanas sanāksme x 1 diena’, ‘3 personas x 3 projekta teritoriju 

apmeklējums x 2 dienas’)  

 

Jāiekļauj tikai ar ceļu un uzturēšanos saistītās izmaksas. Izmaksas, kas saistītas ar konferenču 

apmeklējumu, piemēram, maksa par konferenci, jānorāda pozīcijā “Citas izmaksas” (F7 veidlapa). 

Izmaksas par piedalīšanos konferencē tiek uzskatītas par attiecināmām tikai tādā gadījumā, ja 

attiecīgajā konferencē tiek prezentēts projekts. Konferenču dalībnieku skaits ir ierobežots līdz tām 

personām, kuru apmeklējums ir tehniski pamatots. 

 

Ceļa izmaksas: Ceļa izmaksas aprēķina saskaņā ar saņēmēja iekšējiem noteikumiem. Saņēmēji 

cenšas doties braucienos visekonomiskākajā un videi draudzīgākajā veidā – kā alternatīva 

apsverama video konference. 

 

Ja nav iekšējo noteikumu, kas reglamentē atlīdzības izmaksu par organizācijas automobiļu 

izmantošanu (pretēji privātajiem automobiļiem), ar to izmantošanu saistītās izmaksas lēšamas € 

0,25 apmērā par kilometru. Ja paredzētas tikai degvielas izmaksas, arī tās tur ir jānorāda. 

 

Uzturēšanās izmaksas: Uzturēšanās izmaksas aprēķina saskaņā ar saņēmēja iekšējiem 

noteikumiem (dienas naudas vai tiešie maksājumi par maltītēm, viesnīcu pakalpojumu izmaksas, 

vietējā transporta izmaksas utt.). Pārliecinieties, ka ar saņēmēju braucienu / sapulcēm saistītās 

maltītes nav kompensējamas, ja uzturēšanās izmaksas jau iekļautas budžetā kā dienas nauda. 

 

Ceļu un uzturēšanos saistītās izmaksas un braucienu skaits: lūdzu norādīt ceļu un uzturēšanos 

saistītās izmaksas un braucienu skaits. Laukā “Ceļu un uzturēšanās izmaksas” jāieraksta vienības 

izmaksas uz vienu personu, laukā ‘braucienu skaits’ jāieraksta braucienu skaits vienai personai 

(piem. ja 2 personas ceļo 3 reizes uz koordinēšanas sanāksmēm, tad braucienu skaits ir ‘6’). 

 

F3 veidlapa – Ārējo pakalpojumu izmaksas 

 

Vispārīga informācija: Ārējo pakalpojumu izmaksas attiecas uz apakšuzņēmēju izmaksām: t.i., 

pakalpojumi / darbi, ko veic ārējie uzņēmumi vai personas, kā arī uz aprīkojuma vai infrastruktūras 

nomu. Tās ierobežotas līdz 35% no kopējā budžeta, ja vien pieteikumā nav pamatots augstāks 

līmenis. 

 

Piemēram, ārējo pakalpojumu izmaksās jāiekļauj logotipa izveide, izplatīšanas plāna izstrāde, 

izplatīšanas produktu projekts, tulkošanas pakalpojumi, grāmatas publicēšana vai materiālu noma. 

 

Lūdzu, ievērojiet, ka jebkādi saskaņā ar apakšlīgumu saistītie pakalpojumi, kas saistīti ar 

prototipa izstrādi, jāiekļauj budžetā pie prototipa, nevis ārējās palīdzības. Ar aprīkojuma un 
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infrastruktūras iegādi vai izpirkuma nomu saskaņā ar apakšlīgumu saistītās izmaksas (pretēji 

nomai) jāiekļauj budžetā pie šīm kategorijām, nevis ārējās palīdzības. 

 

Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram, 

‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.10.pantu un II.11.pantu un pēc projekta 

saņēmēja iekšējiem kārtības noteikumiem, kas attiecās uz augstāk minēto gadījumu. 

 

Apraksts: Sniedziet skaidru tā pakalpojuma priekšmeta aprakstu, kas tiks nodots 

apakšuzņēmējiem, piemēram, ‘ietekmes novērtējuma veikšana’, ‘uzturēšana’, ‘noma’, 

‘konsultācija’, ‘tīmekļa vietnes izstrāde’, ‘intra-muros palīdzība’, ‘izplatīšanas pasākuma 

organizēšana’ utt. Ja nepieciešams, apakšlīguma aprakstam varat izmantot, maksimums, 200 rakstu 

zīmes. 

 

Vispārīgi komentāri par F4.a, F4.b. un F4.c veidlapām – Pamatlīdzekļi 

 

Lūdzu, iekļaujiet šajā kategorijā tikai tās preces, kas attiecīgā saņēmēja grāmatvedības noteikumos 

klasificētas kā pamatlīdzekļi. Neiekļaujiet šajā kategorijā neko, kas attiecīgā saņēmēja uzskaites 

noteikumos nav klasificēts kā pamatlīdzekļi. 

 

Apakškategorijās aprīkojums un infrastruktūra jānorāda faktiskās izmaksas, kā arī nolietojuma 

vērtība saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19.panta 2.punkta (c) 

apakšpunktu. Projekta attiecināmās izmaksas ir tikai nolietojums, un ES līdzfinansējums tiks 

aprēķināts, pamatojoties uz šo summu. 

 

Svarīgi: Saņēmēju īpašumā jau esošu pamatlīdzekļu nolietojums projekta sākumā nav 

kompensējams, izmantojot LIFE finansējumu. 

 

Faktiskās izmaksas: Pilnas infrastruktūras vai aprīkojuma izmaksas, nepiemērojot nekādu 

nolietojumu. 

 

Nolietojums: Kopējās nolietojuma izmaksas saņēmēju kontos projekta beigās. Lai sagatavotu 

budžeta priekšlikumu, saņēmējiem pēc iespējas precīzāk jāaplēš katra priekšmeta nolietojums no 

kontu ieraksta datuma (ja atbilst) līdz projekta beigām. Šīs aplēses pamatotas uz to iekšējās 

grāmatvedības noteikumiem un / vai saskaņā ar nacionālajiem grāmatvedības noteikumiem. Šī 

summa uzskatāma par attiecināmajām izmaksām. 

 

Nolietojums ierobežots līdz 25% no faktiskajām infrastruktūras izmaksām un 50% no aprīkojuma 

faktiskajām izmaksām. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, pieteikuma aktivizēšanas laikā tiks attēloti 

bloķējoši kļūdu paziņojumi. Jums jāņem vērā tas, lai arī tie ir LIFE programmas maksimālie 

%, tas nenozīmē, ka tie tiks automātiski apstiprināti, jo nolietojuma aprēķinam, pirmkārt, ir 

jāsaskan ar nacionālajiem grāmatvedības noteikumiem kā minēts augstāk. Lūdzu skatīt 

izņēmumus Tipveida līguma 10.pielikumā. 

 

1.izņēmums: Prototipiem attiecināmās izmaksas ir vienādas ar faktiskajām izmaksām saskaņā ar 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19.panta 2.punkta (c) apakšpunktu un īpašo 

nosacījumu I.13 pantu. 
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F4.a veidlapa – Infrastruktūras izmaksas 

 

Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram, 

‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.10.pantu un II.11.pantu un projektu 

saņēmēju iekšējiem noteikumiem. 

 

Apraksts: Sniedziet skaidru aprakstu un infrastruktūras sadalījumu uz izmaksu pozīciju, 

piemēram, ‘nesošā tērauda konstrukcija’, ‘iekārtas pamats’, ‘iežogojums’ utt. 

 

Svarīgi: Visas ar infrastruktūru saistītās izmaksas jānorāda šajā sadaļā pat tad, ja darbs tiek veikts 

saskaņā ar apakšlīgumu, kas noslēgts ar ārēju organizāciju. Piedevām, infrastruktūras tiešajam 

vai topošajam tiešajam īpašniekam būtu jāpiedalās projektā kā partnerim. 

NB: Projekti, kuros paredzēta liela apjoma infrastruktūras būvniecība, neietilpst LIFE 

Programmas darbības jomā, tādēļ tie nav tiesīgi saņemt finansējumu. Tiek uzskatīts, ka projektā 

paredzēta liela apjoma infrastruktūras būvniecība, ja “vienas infrastruktūras sastāvdaļas” 

izmaksas pārsniedz € 500 000. “Viena infrastruktūras sastāvdaļa” nozīmē visus elementus 

atbilstoši F4a veidlapā sniegtajam aprakstam, kas fiziski saistīti, lai nodrošinātu infrastruktūras 

ieguldījuma funkcionalitāti (piemēram, tilta eko-eja, barjeras, zīmju uzstādīšana utt.). Šādu summu 

izņēmuma kārtā drīkst pārsniegt, ja pieteikumā tiek iekļauts pilnīgs tehniskais pamatojums, 

demonstrējot nepieciešamību infrastruktūrai nodrošināt efektīvu ieguldījumu, lai veicinātu LIFE 

Regulas 10., 11. un 12.pantā paredzēto mērķu sasniegšanu. 

 

F4.b veidlapa – Aprīkojuma izmaksas 

 

Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram, 

‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.10.pantu un II.11.pantu. 

 

Apraksts: Sniedziet skaidru katra priekšmeta aprakstu, piemēram, ‘klēpjdators’, ‘datubāzes 

programmatūra (gatava vai izstrādāta saskaņā ar apakšlīgumu)’, ‘mērīšanas aprīkojums, 

‘pļaujmašīna’ utt. 

 

F4.c veidlapa – Prototipa izmaksas 

 

Prototips ir infrastruktūra un/vai aprīkojums, kas izveidots īpaši projekta īstenošanai un kas nekad 

iepriekš nav bijis komercializēts un nav pieejams kā sērijveida produkts. Projekta laikā to izmantot 

komerciāliem mērķiem nedrīkst. (Prototipa definīciju skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma 

vispārīgo nosacījumu II.19.panta 2.punkta (c) apakšpunktā un īpašo nosacījumu I.13 pantā.) 

Projekta ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi šajā izmaksu kategorijā iekļaujami tikai tad, ja tie ir 

būtiski projekta izmēģinājuma vai demonstrācijas aspektiem. 

 

Procedūra: Norādiet procedūru, kas paredzēta darba nodošanai apakšuzņēmējiem, piemēram, 

‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, ‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar 

Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.10.pantu un II.11.pantu un pēc iekšējiem 

kārtības noteikumiem. 
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Apraksts: Sniedziet skaidru prototipa aprakstu. 

 

Svarīgi: Visas ar prototipu saistītās izmaksas jānorāda šajā sadaļā pat tad, ja darbs tiek veikts 

saskaņā ar apakšlīgumu, kas noslēgts ar ārēju organizāciju. 

 

F6 veidlapa – Patēriņa preču izmaksas 

 

Vispārīga informācija: Šajā veidlapā deklarētajām patēriņa precēm jābūt saistītām ar tādu 

priekšmetu pirkšanu, ražošanu, remontu vai izmantošanu, kas nav iekļauti saņēmēju pamatlīdzekļu 

uzskaitījumā (piemēram, materiāli eksperimentiem, lopbarības krājumi, materiāli izplatīšanai, 

pamatlīdzekļu remonts, ja tas nav kapitalizēts un ka tās iegādātas vai par 100% tiek izmantotas 

projekta vajadzībām utt.). Ja projektā ietvertas būtiskas izplatīšanas aktivitātes, kurās tiek izmantoti  

vērā ņemami pasta sūtījumu apjomi vai citas komunikācijas formas, attiecīgās izmaksas var norādīt 

arī šeit.  

 

Patēriņa preču izmaksām jābūt konkrēti saistītām ar projekta aktivitāšu īstenošanu. 

 

Vispārīgā pielietojuma patēriņa preces / piederumi (pretēji tiešajām izmaksām), piemēram, 

telefona sakaru, saziņas, kopēšanas, biroja piederumu, ūdens, gāzes utt. izmaksas ir iekļautas 

pieskaitāmo izdevumu kategorijā. 

 

Procedūra: Norādiet paredzēto procedūru, piemēram, ‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, 

‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo 

nosacījumu II.9.pantu un II.10.pantu. 

 

Apraksts: Sniedziet skaidru patēriņa materiālu aprakstu, sasaistot to ar projekta tehnisko 

īstenošanu, piemēram, ‘izejmateriāli 2.pasākuma eksperimentiem’, ‘kancelejas preces izplatīšanas 

produktiem (nodevums nr. 5)’ utt. 

 

F7 veidlapa – Citas izmaksas 

 

Vispārīga informācija: Šeit jāiekļauj tiešās izmaksas, kas neietilpst nevienā citā izmaksu 

kategorijā.  

Piemēram, šeit iekļaujami banku komisijas maksājumi, konferenču maksas, apdrošināšanas 

izmaksas, ja tās rodas tikai saistībā ar projekta īstenošanu, utt. Finansiāls atbalsts trešajām pusēm, 

tai skaitā konkursu balvas, nav attiecināmas izmaksas. 

 

Audita izmaksas tiem saņēmējiem, kas pieprasa Savienības līdzfinansējumu vismaz €325 000 

apmērā, vienmēr jāiekļauj šajā budžeta kategorijā. 

 

Ziņojumu tulkošanas izmaksas, ja tādas rodas, vienmēr jānorāda šajā kategorijā. 

 

Izdales materiāli: izmaksas, kas saistītas ar izdales materiāliem, to izplatīšanu un sagatavošanu 

(piem. iepirkumi un izdales materiālu drukāšana) 

 

Bankas garantija, ja tāda tiek prasīta, vienmēr jānorāda šajā kategorijā.  
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Plašāku informāciju skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma īpašo nosacījumu I.4. panta 2. punktā un 

vispārīgo nosacījumu II.19. panta 2. punkta (e) apakšpunktā un LIFE projektu pieteikumu 

novērtēšanas vadlīnijās 2017. 

 

Procedūra: Norādiet paredzēto procedūru, piemēram, ‘publiskais iepirkums’, ‘tiešais līgums’, 

‘pamatlīgums’ utt. Apakšlīgumi jāpiešķir saskaņā ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo 

nosacījumu II.10.pantu un II.11.pantu un projektu saņēmēju iekšējiem noteikumiem. 

 

Apraksts: Sniedziet skaidru katra priekšmeta aprakstu, sasaistot to ar projekta tehnisko īstenošanu. 

 

F8 veidlapa – Pieskaitāmie izdevumi 

 

Pieskaitāmo izdevumu summa:  

Norādiet katra saņēmēja vispārīgās netiešās izmaksas (pieskaitāmos izdevumus). Ja saņēmēja 

ikdienas darbības izmaksas sedz darbības dotācija, tam nav tiesību norādīt jebkādas netiešās 

izmaksas šajā sadaļā, jo darbības dotācija šādas izmaksas jau nosedz un to segšana arī no šī projekta 

dotācijas nozīmētu dubulto finansējumu. Ja darbības dotācija sedz tikai daļu ikdienas darbības 

izmaksu, trūkstošo daļu atļauts pieprasīt projekta ietvaros, ja finansējuma saņēmējs spēj skaidri 

parādīt, ka šīs izmaksas pastāv un netiek segtas no darbības dotācijas līdzekļiem.  

Lai šādus apstākļus pierādītu, saņēmējam nepieciešams: 

a) Izmantot grāmatvedības sistēmu, kas ļauj skaidri nodalīt izdevumus darbības dotācijas un 

projekta finansējuma izlietojumam. Nepieciešams lietot atbilstošus grāmatvedības kodus 

un kontējumus, lai nodrošinātu caurspīdīgu, objektīvu un praktisku finanšu izlietojumu.  

b) Veikt atsevišķu uzskaiti darbības dotācijas finanšu izlietojumam un projekta finansējumam 

(ieskaitot visus pieskaitāmos izdevumus/netiešās izmaksas) 

Ja saņēmējs vēlāk saņem darbības dotāciju, un tās saņemšana notiek projekta ieviešanas laikā, 

finansējuma saņēmējam obligāti par to jāinformē Līgumslēdzēja iestāde un jāveic līguma grozījumi 

budžeta tabulās (F veidlapas) pirms projekta beigām, izņemot iepriekš plānotos ‘pieskaitāmos 

izdevumus’. 

 

Pieskaitāmie izdevumi (sauktas arī par “netiešajām izmaksām”) ir attiecināmi, piemērojot vienotu 

likmi, kas tiks fiksēta dotāciju līgumā kā procentuāla visu projekta kopējo attiecināmo tiešo 

izmaksu daļa, izņemot ilgtermiņa zemes nomu/vienreizējās zemes izmantošanas tiesību 

kompensācijas (un izņemot pašus pieskaitāmos izdevumus, jo tie veido netiešās izmaksas). Saskaņā 

ar Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu II.19.panta 3.punktu, šī procentuālā daļa 

nedrīkst pārsniegt 7% katram saņēmējam. Ja šis noteikums netiek ievērots, Ziņojumā R1 un 

pieteikuma aktivizēšanas laikā tiks attēlots bloķējošs kļūdas paziņojums. 

 

Ņemiet vērā, ka kolonna “Kopējās attiecināmās tiešās izmaksas, izņemot ar zemi saistītās 

izmaksas’ tiek automātiski ierakstītas ar rīku, balstoties uz F1 līdz F7 veidlapā norādītajām 

izmaksām. 

 

FC veidlapa – Finanšu ieguldījumi 

 

Šajā veidlapā aprakstīts projekta finansējums, ko nodrošina saņēmējs(-i) un / vai līdzfinansētājs(-

i), kā arī uz katru saņēmēju pieprasītais ES ieguldījums. 
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Preces un pakalpojumi, kas jānodrošina “natūrā”, t.i., kuru sakarā nav paredzēta naudas plūsma, 

nav tiesīgi saņemt ES līdzfinansējumu, un tos nedrīkst iekļaut projekta budžetā. 

 

Svarīgi: Kolonna ‘Aktivitāšu kopējās izmaksas €’ automātiski ieraksta lietojumprogramma, 

balstoties uz  F1 līdz F8 veidlapā norādītajām izmaksām. 

 

Koordinējošā saņēmēja ieguldījums: Norādiet koordinējošā saņēmēja sniegto finanšu 

ieguldījuma summu. Šajā summā nedrīkst ietvert finansējumu, kas iegūts no citiem publiskajiem 

vai privātajiem avotiem, kas piešķirts konkrēti projektam vai tā daļai (kas jādeklarē kā cits 

līdzfinansējums). 

 

Saistītā saņēmēja ieguldījums: Norādiet katra saistītā saņēmēja sniegto finanšu ieguldījumu. 

Šajās summās nedrīkst ietvert finansējumu, kas iegūts no citiem publiskajiem vai privātajiem 

avotiem, kas piešķirts konkrēti projektam vai tā daļai (kas jādeklarē kā cits līdzfinansējums). 

 

Pieprasītā ES ieguldījuma summa: Norādiet ES finanšu ieguldījuma summu, ko pieprasījis 

koordinējošais saņēmējs un katrs saistītais saņēmējs. Šai summai jāatbilst Tipveida LIFE dotāciju 

līguma vispārīgo nosacījumu II.19. un II.25.pantam. 

 

Līdzfinansējuma summa €: Norādiet katra līdzfinansētāja finanšu ieguldījumu. 

Pašu ieguldījumiem atbilstošās summas un kopējās izmaksas tiek automātiski pārnestas uz A3 un 

A4 veidlapām. Līdzfinansētāju ieguldījumiem atbilstošās summas tiek automātiski pārnestas uz A6 

veidlapu. 
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3.5. Atskaites 

 

eProposal atskaitēs iekļauti detalizēti finanšu aprēķini, kas tiek veikti automātiski, balstoties uz 

tehniskajās un finanšu veidlapās ievadītajiem datiem. 

 

Tikai atskaites R1 – Budžets un R2 – Izmaksas uz aktivitāti tiks iekļautas eProposal rīka ģenerētā 

pieteikuma .pdf versijā. Taču pārējās atskaites sniedz praktisku finanšu informāciju. 

 

Atskaite R1 – Budžets  

 

Veidlapā apkopota projekta finanšu struktūra, sniedzot projekta budžeta sadalījumu un 

finansēšanas plāna pārskatu. 

 

Atskaite R2 – Izmaksas uz aktivitāti, R2a – Izmaksas uz katru saņēmēju, R2b – Izmaksas uz 

aktivitāti uz katru saņēmēju, R2c – Izmaksas uz katru saņēmēju uz aktivitāti 

 

Šīs veidlapas ir ļoti noderīgas, lai sasaistītu tehniskos rezultātus un izmaksas. 

 

Atskaite R3 – Peļņas noteikums uz katru saņēmēju 

 

Šajā ziņojumā tiek pārbaudīts, vai neviens no saņēmējiem nesaņem tādu ES ieguldījuma daļu, kas 

pārsniedz tā paredzamās izmaksas. (Skatīt Tipveida LIFE dotāciju līguma vispārīgo nosacījumu 

II.25.panta 3.punktā iekļauto bezpeļņas noteikumu.) 

 

Atskaite R4 – Atbilstība 2% noteikumam 

 

Šajā ziņojumā norādīts, vai publisko tiesību subjektu ieguldījumu summa (koordinējošā saņēmēja 

un / vai saistītā saņēmēja statusā) projekta budžetā pārsniedz (vismaz par 2%) projekta 

pastāvīgajam personālam aprēķināto algu izmaksu summu. Ja tā nav, pieteikuma aktivizēšanas 

laikā tiks attēlots kļūdas paziņojums. 

 

Atskaite R5 – Ieguldījuma sadalījums pa valstīm 

 

Šajā ziņojumā norādīts ES ieguldījuma sadalījums 2014. – 2017.gadam uz dalībvalstīm, kurās 

reģistrēti saņēmēji. 
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3.6. Pielikumi 

 

Pielikuma veids: Izvēlieties no izvēlnes. 

 

Pielikuma nosaukums: Lūdzu, pārliecinieties, ka nosaukums ir īss (maksimums 200 rakstu 

zīmes). 

 

Svarīgi: maksimālais katra pievienotā dokumenta izmērs ir 2 MB. 

 

Šajā sadaļā pievienojiet atbilstošos obligātos finanšu pielikumus, kā paskaidrots dokumentā 

‘LIFE projektu pieteikumu vērtēšanas vadlīnijās 2017’. ‘Publisko tiesību subjekta 

deklarācijas’ un ‘Vienkāršotā finanšu pārskata’ veidnes iekļautas LIFE tīmekļa vietnē 

pieejamajā pieteikuma dokumentācijā. 
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4. Kontrolsaraksts 

 

Zemāk norādītie jautājumi paredzēji, lai palīdzētu jums pārliecināties, ka jūsu pieteikums ir 

sagatavots, cik labi vien iespējams. Atbildēm uz visiem jautājumiem būtu jābūt “jā”. Tomēr šis 

jautājumu saraksts nav pilnīgs, un jautājumi nesniedz detalizētu visu nepieciešamo informāciju; 

lūdzu, skatiet citās šī dokumenta sadaļās norādīto detalizēto informāciju. 

 

1. Vai esat pārbaudījis, vai jūsu projekts atbilst LIFE Vide un resursu efektivitāte projektu 

prasībām? 

 

2. Vai veidlapas A3, A4 un A6 ir parakstītas un vai tajās ir norādīts datums? 

 

3. Vai vismaz veidlapa B1 ir aizpildīta angļu valodā? 

 

4. Vai projekta beigās esat paredzējis rezerves laiku neparedzētu kavējumu gadījumiem? 

 

5. Vai iesniedzējs ir juridiski reģistrēts ES? 

 

6. Vai esat pieteikumā iekļāvis obligātos pielikumus? A) koordinējošajam saņēmējam, kas 

nav publisko tiesību subjekti: 1) gada bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu, 2) audita 

ziņojumu vai auditora apstiprinātu bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu, ja kopējā dotācijas 

summa pārsniedz € 750 000(pat ja pēc nacionālās likumdošanas audits nav nepieciešams), 3) 

vienkāršoto finanšu pārskatu; B) koordinējošajam saņēmējam, kas ir publisko tiesību 

subjekts: publisko tiesību subjektu deklarāciju. 

 

7. Vai katrai aktivitātei ir definēti cik iespējams detalizēti un kvantitatīvi sagaidāmie rezultāti? 

 

8. Vai projektā ir iekļauts  projekta rezultātu un gūto atziņu (skatīt “demonstrācijas” un 

“izmēģinājuma” definīcijas) monitorings, novērtējums un izplatīšana? 

 

9. Vai esat iekļāvis pieteikumā atbilstošu komunikācijas un izplatīšanas aktivitāšu kopumu? 

 

10. Vai esat iekļāvis būtiskas aktivitātes, lai nodrošinātu projektā piedāvāto risinājumu 

atkārtojamību un tālāknododamību (vairāk nekā tikai zināšanu nodošana un tīklošana)? 

 

11. Vai esat iekļāvis indikatorus, kas noteiks jūsu projekta ietekmi projekta ieviešanas laikā un 

3 - 5 gadus pēc projekta beigām? 

 

12. Vai projekta vadības grupa ir pietiekama? Vai ir nodrošināta struktūrshēma? Vai projektam 

ir pilna laika koordinators (nav obligāti, bet stingri ieteicams)?  

 

13. Vai esat izslēdzis no pieteikuma visas aktivitātes, ko var labāk finansēt no citām ES 

finansējuma programmām? Šaubu gadījumā, vai esat paredzējis papildus aktivitātes vai 

mērķus? 

 

14. Vai esat detalizēti aprakstījis savus centienus mazināt “oglekļa ietekmi” un izmantot zaļo 

iepirkumu? 
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15. Vai jūs un jūsu saistītie saņēmēji ir pilnībā izlasījuši Tipveida LIFE dotāciju līguma 

vispārīgos nosacījumus? 

 

16. Vai visas aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Savienībā (vai ietilpst paredzētajos izņēmuma 

gadījumos)?  
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PIELIKUMI 

 

1.PIELIKUMS: LIFE 2017 novērtēšanas un atlases procedūras kalendārs 

 

Datums vai periods Aktivitāte 

2017.gada 12.septembris Termiņš, kurā iesniedzēji var iesniegt pieteikumus 

Līgumslēdzējai iestādei 

2017.gada septembris – 

2018.gada maijs 

Pieteikumu izvērtēšana un pārskatīšana 

2018.gada maijs – jūnijs Atsevišķu dotāciju līgumu parakstīšana 

2018.gada 1.jūlijs Agrākais iespējamais 2017.gada projektu sākuma datums 

 

  



77 
 

2.PIELIKUMS: Svarīgas saites 

 

Vispārīgie dokumenti visiem iesniedzējiem: 

 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra Regula (ES) Nr. 1293/2013 

 

• LIFE Daudzgadu darba programma 2014. – 2017.gadam 

 

• LIFE Komunikācijas rīki 

 

• Finanšu Regula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_116_R_0001
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:298:0001:0096:EN:PDF


78 
 

3. PIELIKUMS: eProposal rīks 

 

eProposal rīks ļauj LIFE “tradicionālo” projektu iesniedzējiem izveidot pieteikumu(-s) 

tiešsaistē. Vērtēti tiks tikai tie pieteikumi, kas būs iesniegti, izmantojot eProposal. 

 

Lūdzu, sūtiet ar IT saistītos jautājumus par eProposal uz 

 

eProposal palīdzības dienests: env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu  

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis palīdzības dienests paredzēts tikai tādiem ar IT saistītiem 

jautājumiem, kas saistīti ar eProposal. Visi pārējie jautājumi par LIFE atrisināmi, lasot pieteikuma 

paketē iekļautos dokumentus un nepieciešamības gadījumā sazinoties ar LIFE nacionālo 

kontaktpunktu vai rakstot uz easme-life@ec.europa.eu. 

Lūdzu, ievērojiet – ja esat reģistrējies 2012.gada eProposal vai 2013., 2014. gada LIFE+ 

pieteikumu iesniegšanas aicinājumu sistēmā, jūs reģistrācijai varat izmantot tos pašus 

lietotāja datus un izlaist 1. un 2.soli. Taču jums var lūgt nomainīt paroli. 

 

3.1 solis Nr.1: Izveidot savu EU Login lietotāja ID un paroli (visiem lietotājiem) 

 

Piekļuve eProposal sākuma lapai tiek nodrošināta caur LIFE tīmekļa vietni: 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/  

 

 

 
 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka eProposal rīkam var piekļūt tikai caur EU Login. Tādēļ jums vispirms 

jāreģistrējas EU Login un jāsaņem lietotāja ID un parole. 

 

Pēc identificēšanās tās pašas pārlūka sesijas ietvaros savi dati (lietotājvārds un parole) vairs 

atkārtoti nav jāievada. 

Izvēlnē ‘Jauns lietotājs?’ nospiediet ‘Reģistrēties’: 

 

mailto:env-life-eproposal-admin@ec.europa.eu
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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3.1.1 Pieteikšanās EU Login 

 

Lūdzu, ievadiet prasīto informāciju (obligāti aizpildāmie lauki apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti *): 
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Kad esat ievadījis šo informāciju, nospiediet pogu ‘Create an account’. Pēc tam būtu jāparādās 

šādam paziņojumam:
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3.1.2. Izveidot savu EU Login paroli 

 

Uz norādīto e-pasta kontu Jūs no EU Login saņemsiet apstiprinājuma paziņojumu. 

 

Piezīme: līdz apstiprinājuma e-pasta vēstules saņemšanai var paiet līdz pusstundai laika. Ja šādu 

vēstuli nesaņemat vispār, lūdzu, pirms sazināšanās ar eProposal palīdzības dienestu pārbaudiet savu 

mēstuļu (SPAM) mapi. 

 

Kopš e-pasta vēstules nosūtīšanas brīža jums ir 90 minūtes laika, 

 

lai izveidotu savu EU Login paroli! 

 

Saņemtajā e-pasta vēstulē spiediet uz ‘this link’. 

 

Izveidojiet savu paroli (tai jāsastāv no vismaz 10 rakstu zīmēm, tajā skaitā vismaz viena lielā burta 

un viena cipara vai speciālā simbola) un iesniedziet. 

 

Pēc iesniegšanas tiks attēlots šāds paziņojums: 

 

Jūsu parole veiksmīgi nomainīta. 

 

Jūs varat savu paroli mainīt vai lūgt to atiestatīt gadījumā, ja to aizmirstat. Iesakām jums glabāt 

drošībā savu lietotāja ID / e-pasta adresi un paroli, ko izmantojāt, lai reģistrētos un ievadītu 

eProposal lietotājvārdu (2.solis). 

 

3.2. Solis Nr. 2: Reģistrēties eProposal kā lietotājam (visiem lietotājiem) 

 

Dodieties uz LIFE eProposal sākuma lapu https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/ 

 

 
 

Nospiediet uz izvēles ‘Vai esat jau reģistrēts?’ 

 

Izvēlnē ‘Vai esat jau reģistrēts?’ nospiediet ‘Pierakstīties’. 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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(1) Pārliecinieties, ka izvēlēts ‘Ārējais’ domēns (ja nav, nomainiet to uz ‘Ārējais’, izmantojot saiti 

‘Mainīt’ un uz jautājumu ‘No kurienes jūs esat?’, lūdzu, norādiet ‘Ne iestāde, ne Eiropas struktūra’ 

+ nospiediet ‘Izvēlēties’). 

 

(2) Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli (ko izveidojāt 1.solī). 

 

(3) Nospiediet pogu ‘Pierakstīties’. 

 

Tagad jūs esat iekļuvis LIFE eProposal rīkā. 

 

Lūdzu, izvēlieties Iesniedzēja lietotāja konta veidu. 

 

Pēc tam aizpildiet prasīto informāciju (obligāti aizpildāmie lauki apzīmēti ar sarkanu zvaigznīti *) 

un nospiediet pogu ‘Saglabāt’, kas atrodas ekrāna apakšā. 

 

Jūs saņemsiet šādu apstiprinājuma ziņu: ‘Jūsu lietotāja konts ir izveidots’. 

 

Kad būsiet reģistrējies kā lietotājs, pieteikumu sarakstā varēsiet arī redzēt visus šī LIFE 

uzaicinājuma laikā vai 2012. un 2013., 2014., 2015. un 2016. gada uzsaukumu laikā sevis 

izveidotos pieteikumus (vai tos, ko tikāt aicināts apskatīt). 
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 3.3 Solis Nr.3: Izveidojiet pieteikumu (tas jādara koordinējošajam iesniedzējam) 

 

Pieteikumus eProposal var izveidot tikai reģistrēts lietotājs, kurš darbojas kā pieteikuma 

“koordinējošais iesniedzējs”, t.i., “īpašnieks”. 

 

Ja pieteikums tiks izvēlēts LIFE līdzfinansējuma piešķiršanai, ‘Koordinējošais iesniedzējs’ kļūs par 

‘koordinējošo saņēmēju’. 

 

Tagad jūs varat izveidot LIFE projekta pieteikumu, nospiežot pogu ‘Izveidot jaunu pieteikumu’, 

kas atrodas ekrāna apakšā: 

 

 
 

Jums tiks pieprasīts ievadīt pamata informāciju par savu pieteikumu, balstoties uz izvēlēto LIFE 

prioritāro jomu. Šī informācija pēc pieteikuma izveides ir rediģējama. 

 

Šim nolūkam jūs tiksiet automātiski novirzīts uz tehnisko veidlapu A1 (skatīt zemāk). Lūdzu, 

ievērojiet – lai eProposal rīkā izveidotu jaunu projekta pieteikumu, jums jāaizpilda gan veidlapa 

A1, gan A2. Pēc tam pieteikums būs identificējams pēc projekta akronīma, kas ievadīts tehniskajā 

veidlapā A1. Informācija, kas ievadīta jau reģistrējoties kā iesniedzējam, būs pieejama izveidotā 

pieteikuma veidlapās A1 un A2. 

 

Lūdzu, ievērojiet, ka tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējama digitāla LIFE programmas pieteikumu 

‘otrreizēja pārstrāde’. Jūs nevarat izveidot jaunu 2017.gada pieteikumu, izmantojot senāku LIFE 

pieteikumu; jums būs nepieciešams lejupielādēt veco pieteikumu un nokopēt tā saturu 2017.gada 

pieteikumu veidlapām. 

3.3.1 Piekļuves tiesību pārvaldība (izvēles) 

 

eProposal rīkā izveidots LIFE pieteikums pēc noklusējuma ir piesaistīts tā īpašniekam: lietotājam, 

kurš to izveidojis. Pieteikuma īpašnieks drīkst: 

 

- pieteikumu apskatīt / rediģēt; 

 

- uzaicināt citus lietotājus un piešķirt viņiem rediģēšanas tiesības; 

 

- iesniegt pieteikumu. 
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Piekļuves tiesību pārvaldība 

 

Lai īpašnieks varētu pārvaldīt piekļuves tiesības un pārējie pieteikumam piesaistītie lietotāji 

apskatīt piekļuves tiesības, jums jāveic šādas darbības: 

 

(a) Jāizvēlas pieteikums, kuram vēlaties piešķirt piekļuves tiesības citam lietotājam vai uzaicināt 

saistīto saņēmēju; 

 

(b) Dodieties uz Pieteikumu izvēlni / Piekļuves tiesību daļu. 

 

Cita lietotāja uzaicināšana (izvēles) 

 

(c) Lai uzaicinātu citu lietotāju, pieteikuma īpašniekam (koordinējošajam iesniedzējam) ekrāna 

‘Pieteikuma lietotāju saraksts’ apakšā jānorāda tās personas e-pasta adrese, kuru paredzēts 

uzaicināt. 

 

(d) Ja uzaicinātais lietotājs jau ir reģistrēts eProposal: 

 

- Šī lietotāja vārds un uzvārds lietotāju Piekļuves tiesību sarakstā tiks attēlots kā ‘(Nepabeigts)’. 

 

- Uzaicinātais lietotājs saņem uzaicinājuma vēstuli uz to e-pasta adresi, ko norādījis, 

reģistrējoties eProposal. 

 

- Lietotājs pierakstās eProposal: uzaicinājums ir redzams pirmā ekrāna augšā. Lietotājs to var 

apstiprināt vai noraidīt. 

 
 

- Ja uzaicinātais lietotājs apstiprina uzaicinājumu, pieteikums būs redzams šī lietotāja 

pieteikumu sarakstā, un lietotājs to uzreiz varēs redzēt. Pieteikuma īpašnieks pēc tam var piešķirt 

šim lietotājam rediģēšanas tiesības 

 

(e) Ja uzaicinātais lietotājs vēl NAV reģistrēts eProposal: 

 

- Šī lietotāja vārds un uzvārds lietotāju Piekļuves tiesību sarakstā tiks attēlots kā ‘(Nepabeigts)’. 

 

- Uzaicinājuma vēstule tiek nosūtīta uz to uzaicinātā lietotāja e-pasta adresi, ko norādījis 

pieteikuma īpašnieks. Šajā vēstulē iekļauta saite reģistrācijai EU Login (ja nepieciešams, skatīt 

1.soli), kā arī vēl viena reģistrācijai eProposal (skatīt 2.soli). 
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- Lietotājs pierakstās eProposal: pirmā ekrāna augšā redzams gan reģistrācijas apstiprinājums, 

gan uzaicinājums. Lietotājs uzaicinājumu var apstiprināt vai noraidīt. 

 

 
 

- Ja uzaicinātais lietotājs apstiprina uzaicinājumu, pieteikums būs redzams šī lietotāja 

pieteikumu sarakstā, un lietotājs to uzreiz varēs redzēt. Pieteikuma īpašnieks pēc tam var piešķirt 

šim lietotājam rediģēšanas tiesības. 

 

(f) Pieteikuma īpašnieks var uzaicināt tik lietotājus, cik vēlas, izpildot tos pašus soļus. 

 

(g) Ja pieteikumam piesaistīti vairāki lietotāji, Piekļuves tiesību ekrānā pieteikuma īpašniekam, 

pārējiem tam piesaistītajiem lietotājiem visi kvadrāti būs pelēki 

 

 
 

(h) Pieteikuma īpašnieks vienmēr tiek attēlots pelēkā krāsā (vismaz vienam lietotājam vienmēr 

jābūt pieteikuma īpašniekam). 

 

Lietotājs(-i), kurš apstiprinājis uzaicinājumu, ir norādīts(-i) sarakstā, un kolonnās ‘Īpašnieki’, ‘Var 

skatīt’ un ‘Var rediģēt’ ir aktivizēti kvadrāti. 

 

Ja vārds un uzvārds aizvien ir ‘(Nepabeigts)’, tas nozīmē, ka šis (šie) lietotājs(-i) vēl nav 

apstiprinājis(-uši) uzaicinājumu. 

 

Pieteikuma īpašnieks var izlemt piešķirt rediģēšanas tiesības citam(-iem) lietotājam(-iem), kas 

piesaistīti attiecīgajam pieteikumam. Vienīgais nosacījums ir tāds, ka lietotājam jābūt 

apstiprinājušam īpašnieka nosūtīto uzaicinājumu. Tādējādi vairāki lietotāji var paralēli strādāt pie 

tā paša projekta pieteikuma. 
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Lai lietotājam piešķirtu rediģēšanas tiesības, īpašniekam kolonnā ‘Var rediģēt’ jāspiež kvadrāts 

‘Nē’: tas pārvērtīsies par ‘Jā’. Kad attiecīgais lietotājs nākamreiz pierakstīsies eProposal, viņš/viņa 

varēs attiecīgo pieteikumu rediģēt. 

 

Svarīgi: Ja lietotājam piešķirtas rediģēšanas tiesības, viņš/viņa varēs veikt tādas pašas darbības, kā 

koordinējošais saņēmējs, t.i., labot, dzēst, pievienot tehniskos un finanšu datus utt., bet viņš nevarēs 

iesniegt pieteikumu un uzaicināt citus lietotājus. Pārslēgšanu starp rediģēšanas un skatīšanas 

režīmiem saistītajam iesniedzējam var veikt, cik bieži nepieciešams / cik to vēlas koordinējošais 

saņēmējs. 

 

Īpašnieka maiņa 

 

Lietotājam, kuram jākļūst par īpašnieku, jābūt jau uzaicinātam uz attiecīgo pieteikumu. Lai 

nomainītu īpašnieku, (sākotnējam) īpašniekam kolonnā ‘Īpašnieks’ jānospiež uz attiecīgā lietotāja, 

kurš kļūs par jauno īpašnieku, atbilstošā kvadrāta ‘Nē’: Pēc apstiprinājuma ziņas tas nomainīsies 

uz Jā. Ar to brīdi ‘bijušajam’ īpašniekam vairs nav iespējams pārvaldīt lietotāja tiesības. Kad 

‘jaunais’ īpašnieks nākamreiz pierakstīties eProposal, viņš/viņa varēs pārvaldīt attiecīgā pieteikuma 

lietotāja tiesības. 

 

Jebkādi dati, kas jau tika ievadīti koordinējošā iesniedzēja tehniskajās un/vai finanšu veidlapās 

(piemēram, saistībā ar darbībām, par kurām koordinējošais iesniedzējs ir atbildīgs, vai ar šī 

iesniedzēja izmaksām), būs jārediģē manuāli, lai tos pielāgotu jaunajam piedāvājuma variantam. 

 

3.3.2 Pieteikuma aktivizēšana un iesniegšana 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka abi soļi ir obligāti izpildāmi, lai nodrošinātu, ka pieteikums novērtēšanas 

procesā tiek ņemts vērā! 

 

Aktivizēšana 

 

Pēc pieteikuma izpildes nospiediet uz pogas ‘Aktivizēt’, kas pieejama A1 veidlapā. Visā 

pieteikumā tiks sākta virkne iepriekš noteiktu pārbaužu, piemēram, pārbaudes, vai obligāti 

aizpildāmie lauki ir aizpildīti un vai tie aizpildīti pareizā formātā, vai saskan datumi, vai atbilst 

dažādi budžeta elementi utt. 

 

Aktivizēšanas kļūdas paziņojumi norāda uz trūkstošu vai nepareizu informāciju. Tās nobloķē 

pieteikuma iesniegšanu (piemēram, ‘Kopējām izmaksām jābūt vienādām ar kopējo ieguldījumu 

summu’). 

 

Kad aktivizācija veikta bez jebkādām bloķējošām kļūdām, jūs saņemsiet šādu apstiprinājuma 

paziņojumu: 

 

Pieteikums veiksmīgi aktivizēts. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā brīdī pieteikums vēl NAV iesniegts. 
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Veiksmīgas pieteikuma aktivizēšanas gadījumā eProposal jautās īpašniekam, vai viņš/viņa tajā 

brīdī vēlas iesniegt pieteikumu. 

 

Iesniegšana 

 

Kad pieteikums aktivizēts un pirms iesniegšanas termiņa beigām, koordinējošajam iesniedzējam 

(pieteikuma īpašniekam) jāiesniedz pieteikums, nospiežot pogu ‘Iesniegt Līgumslēdzējai iestādei’ 

(šī poga kļūst pieejama A1 veidlapā tikai pēc tam, kad pieteikums ir aktivizēts un vairs nav 

konstatēta neviena aktivizēšanas kļūda). 

 

Pēc šīs pogas nospiešanas jūs saņemsiet šādu paziņojumu, kas apstiprinās, ka pieteikums ir 

veiksmīgi iesniegts: 

 

 
Pieteikums veiksmīgi iesniegts Līgumslēdzējai iestādei. 

 

Pieteikumu var mainīt, aktivizēt un no jauna iesniegt tik daudz, cik nepieciešams, līdz 2017.gada 

14.septembrim (pulksten 16:00 pēc Briseles laika). Ar katru nākamo iesniegšanu tiek pārrakstīta 

iepriekš iesniegtā versija (iepriekšējās versijas netiek arhivētas, tādēļ tās vairs nav pieejamas). 

 

Šis iesniegšanas termiņš tiks pagarināts tikai nepārvaramas varas vai sistēmas sabrukuma gadījumā, 

un jaunais termiņš (kas tiks noteikts, lai kompensētu dīkstāvi) nekavējoties tiks publicēts LIFE 

tīmekļa vietnē un eProposal sākuma lapā. 

 

Katram iesniegtajam pieteikumam tiek automātiski piešķirts unikāls projekta atsauksmes kods, kas 

ietver uzaicinājuma gadu, LIFE prioritāro jomu un sešciparu skaitļa kārtas numuru. Šis kods būs 

redzams uz visām tehniskajām, finanšu un ziņojumu formām (piemēram, ‘Pieteikumi / 

LIFE17NAT/FI/000001 LIFE Water / Finanšu veidlapas / F1 – Tiešās personāla izmaksas’). Ja 

vien pieteikums tiks izvēlēts LIFE līdzfinansējuma piešķiršanai, atlases procedūras un projekta 

īstenošanas laikā uz šo kodu tiks veikta atsauce visā sarakstē ar Līgumslēdzēju iestādi. Neiesniegtā 

pieteikumā atsauce nav norādīta. 

 

Svarīgi: iesniegtos pieteikumus var mainīt un iesniegt no jauna līdz iesniegšanas termiņa beigām. 

Līgumslēdzēja iestāde vērtēs tikai pieteikuma iesniegto gala versiju. 

 

Ja vēlaties, lai jūsu pieteikums novērtēšanas procesa laikā tiktu ņemts vērā, lūdzu, 

pārliecinieties, ka pirms iesniegšanas termiņa beigām nospiežat uz pogas ‘Iesniegt 

Līgumslēdzējai iestādei’. 

 

Poga ‘Iesniegt Līgumslēdzējai iestādei’ iesniegšanas termiņa beigās (2017.gada 14.septembrī 

pulksten 16:00 pēc Briseles laika) tiks deaktivizēta. Līgumslēdzējai iestāde nevar būt 

atbildīga par jebkādām problēmām, ko rada lēna sistēmas darbība vai tamlīdzīgiem 

jautājumiem. Iesniedzējiem jādara viss nepieciešamais, lai izvairītos no “pēdējās minūtes” 

iesniegšanas. 
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Saziņa pēc iesniegšanas 

 

Pēc iesniegšanas termiņa beigām saziņa ar iesniedzējiem, kuri iesnieguši pieteikumus, notiks tikai 

ar pieteikumu pastkastes starpniecību. 

 

Piekļuve šai pastkastei ir tikai to pieteikumu īpašniekiem, kuru statuss ir ‘Saņēmusi Līgumslēdzēja 

iestāde’ (vai pēc tā iegūstami statusi). 

 

KAS TO VAR IZMANTOT? 

 

- iesniedzējs: lai izlasītu Līgumslēdzējas iestādes vai tās Konsultanta sūtītās vēstules un atbildētu 

uz tām un lai rakstītu jaunas vēstules Līgumslēdzējai iestādei vai tās Konsultantam; 

- Līgumslēdzēja iestāde vai tās Konsultants: lai nosūtītu vēstules jebkuram Iesniedzējam un izlasītu 

Iesniedzēju atbildes; 

- atbildīgā valsts iestāde: lai apskatītu pieteikumu korespondenci, kurai tām ir piekļuve (Iesniedzējs 

vai Saistītie saņēmēji, kas izveidoti savā dalībvalstī). 

 

KĀ VAR IZLASĪT UN NOSŪTĪT VĒSTULES? 

 

Vēstulēm var piekļūt divos veidos: 

 

- dodieties uz Pieteikumu sarakstu: ja konkrētam pieteikumam ir saņemta jauna vēstule, kolonnā 

‘Neizlasītas’ kļūst redzama ikona “ ”; nospiediet “ ”, lai uzreiz piekļūtu pastkastei; 

 

- ja esat jau atvēruši konkrētu pieteikumu, “Pastkaste” ir pieejama nolaižamajā izvēlnē sadaļā 

‘Pieteikums’. 

 
 

Ziņojumu saraksts grupē visas vēstules, kas saistītas ar vienu un to pašu ‘Tēmu’ (to nosaka persona, 

kas izveido ziņojumu sarakstu), ‘Posmu’ (atlases procesa posms, ar ko saistīta šī vēstule) un ‘Veids’ 

(piemēram: atteikuma vēstule, jautājuma vēstule, norādes vēstule vai ‘Cits’). 

 

Ziņojumu sarakstus var gan izmantot, gan aizvērt. Oficiālos ziņojumu sarakstus (piemēram, 

atteikuma vēstule, instrukciju vēstule utt.) izveidot var tikai Līgumslēdzēja iestāde. Iesniedzēji var 

izveidot (un pēc tam aizvērt) ‘Cita’ veida ziņojumu sarakstus, izmantojot pogu “Izveidot ziņojumu 

sarakstu”. Līgumslēdzēja iestāde un tās Konsultants var aizvērt jebkāda veida ziņojumu sarakstu. 
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Nospiežot uz attiecīgā ziņojumu saraksta ikonas, kļūst redzama informācija par Ziņojumu sarakstu. 

 

 
 

Šajā ekrānā varat apskatīties visu iepriekš veikto saraksti (ar zaļu krāsu iezīmētas vēstules, ko 

rakstījuši iesniedzēji, ar zilu krāsu iezīmētas vēstules, ko rakstījusi Līgumslēdzēja iestāde un tās 

konsultants). Tādas pašas krāsas ar spilgtāku toni tiek izmantotas, lai norādītu jaunu vēstuli, 

savukārt ar gaišāku toni iezīmēta vēstule norāda, ka tā iezīmēta kā izlasīta. 

 

Nospiežot uz pogas ‘Atbildēt’, Iesniedzējs var rakstīt jaunu vēstuli (izvēloties saņēmēju: 

Līgumslēdzēja iestādi vai konsultantu un nospiežot uz Saglabāt; ja nepieciešams, var augšupielādēt 

pielikumu(-s), kuru maksimālais lielums atsevišķi nepārsniedz 2MB, lūdzu, izvēlieties tikai plaši 

izmantotus formātus, lai nodrošinātu, ka tos var izlasīt citi lietotāji). 

 

Nospiežot ‘Gatavs nosūtīšanai’, Iesniedzējs var redzēt nosūtāmo vēstuli un pārbaudīt tās saturu un 

pielikumu sarakstu. Lai nosūtītu jaunu vēstuli, nospiediet uz ‘Nosūtīt’. Lai turpinātu rediģēt vēstuli, 

nospiediet uz ‘Nav gatavs nosūtīšanai’. 

 

KĀ TIEK PAZIŅOTS PAR JAUNAS VĒSTULES SAŅEMŠANU? 

 

Iesniedzēji pastkastē, kuras adrese ir A2 veidlapā norādītā, saņems e-pasta vēstuli ar paziņojumu, 

ka Pieteikumu pastkastē pienākusi jauna vēstule. 

Iesakām iesniedzējiem regulāri eProposal rīkā pārbaudīt Pieteikumu pastkasti, jo paziņojuma 

vēstules reizēm mēdz nesasniegt adresātu (piemēram, ja tās tiek filtrētas kā MĒSTULES, 

mainījusies pastkaste, pastkaste ir pilna utt.). Paziņojuma vēstules saņems tikai koordinējošie 

iesniedzēji. 



90 
 

Pieteikuma dzēšana 

 

Neiesniegtu pieteikumu iesniedzējs (īpašnieks) jebkurā laikā var izdzēst. 

 

Lai pieteikumu izdzēstu: 

 

- Sameklējiet to savā pieteikumu sarakstā; 

 

- Attiecībā uz šo pieteikumu attiecīgajā kolonnā Darbības nospiediet ikonu ‘x’; 

 

- Kad parādās jautājums ‘Vai esat pārliecināts, ka vēlaties dzēst pieteikumu?’, nospiediet ‘OK’, 

lai to izdzēstu, vai ‘Atcelt’, lai dzēšanu atceltu. 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc pieteikuma dzēšanas visa eProposal ievadītā informācija tiks 

neatgriezeniski dzēsta, tādējādi neatgūstama. 

 

Pieteikuma atsaukšana 

 

Iesniedzējs (īpašnieks) patur tiesības pieteikumu jebkurā laikā pēc iesniegšanas atsaukt. Atsaukts 

pieteikums novērtēšanas laikā netiks izskatīts. 

 

Lai pieteikumu atsauktu: 

 

- Sameklējiet to savā pieteikumu sarakstā; 

 

- Attiecībā uz šo pieteikumu attiecīgajā kolonnā Darbības nospiediet ikonu Rediģēt; 

 

- Pieteikumu izvēlnē izvēlieties veidlapu Atsaukšana. Tur jūs varēsiet norādīt, kādēļ 

nepieciešams jūsu pieteikumu atsaukt (piemēram: neizdevās iegūt paredzēto finansējumu), un 

apstiprināt, ka savu pieteikumu atsaucat. 

 

- Ja nospiedīsiet ‘OK’, saņemsiet šādu apstiprinājuma paziņojumu: 

 

 
 

Pieteikums veiksmīgi atsaukts. 

 

 


