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 Ikgadējais darba dokuments 

LIFE prioritātes Latvijā 

2018 
 

Ievads 
 

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments ilgtspējīgu un inovatīvu vides 

kvalitātes un klimata pārmaiņu veikšanai. Uz šo finansējumu, iesniedzot projektu 

pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – potenciālais LIFE projektu 

iesniedzēju skaits Latvijai ir ļoti plašs, tai skaitā valsts tiešās pārvaldes iestādes, NVO un 

uzņēmumi. 

 

Lai sagatavotu kvalitatīvu LIFE projekta pieteikumu, nepieciešams laiks un specifiskas 

zināšanas, kā rezultātā Latvijā lielāko daļu no apstiprinātajiem projektiem īsteno  neliels 

skaits projektu pieteicēju, turklāt  LIFE programma pilnveidojas un attīstās ar katru 

projektu uzsaukumu – pieteikuma vadlīnijas, projekta iesnieguma formas un Vispārējie 

noteikumi, kas nosaka finanšu un administratīvos noteikumus, tiek mainīti. 

  

Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem sekmīgam projektam – atbilstība LIFE 

Daudzgadu darba programmā un ikgadējos uzsaukumos noteiktajām ES prioritātēm.  

LIFE programma, definējot ikgadējās prioritātes, pielāgojas ES vides politikas 

aktualitātēm. Šīs prioritāšu maiņas nozīmē, ka projektu pieteicējiem jāspēj sekot ES vides 

politikas aktualitātēm, kā arī izprast to plašāku kontekstu, lai spētu izpildīt būtisko LIFE 

programmas prasību - ieviest ES pievienoto vērtību LIFE projektos. 

 

Organizācijas un institūcijas, kas iesniedz LIFE projektus, ne vienmēr spēj pietiekami 

izvērtēt to tematisko atbilstību Latvijas un Eiropas Savienības politikas prioritātēm – 

iesniedzējiem pietrūkst kapacitātes pašiem veikt plašāka mēroga izpēti un salīdzināt 

dažādu politikas līmeņu prioritātes. Iesniedzējiem trūkst izpratnes par to, kādas ir 

politikas vājās vietas, kādās jomās nepieciešams pielikt papildu spēkus (piemēram, LIFE 

programmas projektu), kā rezultātā iesniegtie projekti nesaņem pietiekami augstu 

novērtējumu un nesaņem LIFE finansējumu.  

 

Ņemot vērā, ka LIFE programma pieļauj ļoti plašu tēmu klāstu projektu ieviešanai, 

iesniedzējiem, izvēloties projekta tēmu, jābalstās gan uz ES vides politikas prioritātēm un 

vadlīnijām, gan Latvijas specifiku un prioritātēm.  
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Šajā darba dokumentā apkopotas tās Latvijas prioritātes, kuru risinājumi netiek vai tiek 

nepilnīgi ieviesti, tās vērtētas kontekstā ar ES politikas prioritātēm un LIFE Daudzgadu 

darba programmu. Prioritāšu saraksts nav Latvijas politikas veidotāju oficiālais viedoklis, 

tas veidots ņemot vērā pētījumu rezultātā iegūto informāciju, darba grupās ar 

iesaistītajām pusēm apspriesto. Šis dokuments veidots ar mērķi sniegt projektu 

iesniedzējiem pārskatāmu materiālu, kas ļautu izvēlēties atbilstošāko projekta tēmu un 

atvieglotu Latvijas un ES līmeņa politikas prioritāšu salīdzināšanu. Plānots projekta 

ieviešanas laikā dokumentu papildināt ar jaunāko informāciju.   

 

Dokuments būs noderīgs kā papildu materiāls gan iesniedzējiem, kas jau izvēlējušies 

projekta tēmu un vēlas pārliecināties par tās aktualitāti plašākā kontekstā, kā arī 

iesniedzējiem, kas vēl tikai apsver iespējamās projektu tēmas. Iesniedzējiem ieteicams 

konsultēties ar LIFE Atbalsta vienību, kas piedāvā iespēju veiksmīgāk sagatavot projektu 

pieteikumus kā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.  

 

Izmantotie datu avoti 
 

Prioritāšu uzskaitījums balstīts uz projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas 

ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros veikto pētījumu, kura rezultātā identificētas 

tās Vides, Dabas un Bioloģiskās daudzveidības, un Klimata pārmaiņu jomas, kas tiek 

nosegtas vismazāk ar pašreizējiem politikas un finanšu instrumentiem. Identificētās 

jomas analizētas saskaņā ar LIFE daudzgadu darba programmas nosacījumiem, kā arī 

LIFE vadlīnijām katrā apakšprogrammā, 2018.gada LIFE uzsaukuma jaunumiem, 

iepriekšējos gados pieļautajām kļūdām un darba grupās ar politikas veidotājiem, 

iesaistītajām pusēm un iesniedzējiem pārrunāto un secināto. Saskaņojot savu izvēlēto 

projekta tēmu ar tēmām no zemāk norādītā prioritāšu uzskaitījuma, iesniedzējs veicina 

Latvijas prioritāšu ieviešanu un nodrošina savas tēmas atbilstību EK prioritātēm. 

 

 

 

 

Atziņas no 2017.gada LIFE programmas uzsaukuma iesniegto 

projektu izvērtējuma 

 
Izvērtējuma vēstulēs 2017.gada EK iesniegtajiem projektu pieteikumiem var secināt, ka 

vairums projektu vājās vietas ir tehniskā un finanšu kvalitāte, kā arī nepietiekams mērogs 
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un saskaņotība ar ES politikas prioritātēm un politikas veidotāju nepietiekama iesaiste 

projektos. Iesniegtajos projektos novērotas kopīgas iezīmes: 

- Trūkst pamatojuma projekta nepieciešamībai – statistika, dati, esošā nozares 

rīcībpolitika, projekta nepieciešamība norises vietā; 

- Projektu izmaksas ir nepietiekami pamatotas; 

- Politikas veidotāju dalība projektā tiek plānota ļoti ierobežota, ja vispār tiek 

ieplānota, kas ievērojami samazina iespēju, ka projekta darbības noritēs saskaņā 

ar esošajām rīcībpolitikas ievirzēm un rezultāti tiks pārnesti plašākā mērā; 

- Nav plānu savienot projekta mērķus ar plašāku ES politiku, fokuss saglabāts šaurs 

un saistītās nozares nav apspriestas; 

- Netiek izmantotas iespējas integrēt savu projektu rezultātus vai darbības 

aktuālajos vides politikas dokumentos un plānos gan ES, gan nacionālā līmenī 

Lai gan ne visi projekti saņēmuši kritiku par visiem augstākminētajiem faktoriem, tomēr 

vairumam šīs joprojām ir vājās vietas – tas secināms arīdzan salīdzinot 2015. un 2016. 

gada projektu konkursu izvērtējumus. Jāsecina, ka, lai gan kopējā kvalitāte projektiem 

mainās un rakstītāji ņem vērā iepriekšējās kļūdas, turpina pievienoties jauni projektu 

rakstītāji, kuri šo informāciju neņem vērā.  

Īpaši jāņem vērā, ka Latvijas projekti reti saņem atzinības par projekta aktivitāšu 

iekļaušanos plašākā ES rīcībpolitikā, kā arī to ietekme uz vietējo likumdošanu un 

politikas plānošanu reti ir vērā ņemama. Tas, iespējams, skaidrojams ar iesniedzēju 

vājajām zināšanām par ES politikas dokumentiem, kā arī bažām, ka Latvijas politikas 

virzības ietekmēšana var izrādīties projekta īstenotājiem neizpildāms uzdevums.  

 

Apakšprogramma Vide 

LIFE programmas apakšprogrammām tiek izdalīti atšķirīgi vērtēšanas kritēriji 3 un 4, 

ņemot vērtā izvirzītās ES prioritātes un DDP norādītās tematiskās prioritātes un projektu 

tēmas.  

Vides apakšprogrammā iesniegtajiem projektiem šajos kritērijos piešķirti zemāki punkti 

lielākoties par nepietiekamu Natura2000 teritoriju iekļaušanu prioritārās jomas Daba un 

Bioloģiskā daudzveidība projektos, kā arī par vispārīgi nepietiekamu atbilstību 

izvirzītajām tematiskajām prioritātēm un projektu tēmām.  

Augsti novērtēti projekti, kuru plānotās aktivitātes sniedz vērā ņemamu ieguldījumu 

aizsargājamo teritoriju attīstībā un aizsardzībā, kā arī pozitīvi iekļaujas atbilstošajā ES 

rīcībpolitikā, ņemot vērā vadošos dokumentus.  

LIFE programmas vadlīnijās minēts, ka projektu iesniedzējiem ir atļauts iesniegt arī tādus 

projektus, kas neatbilst nevienai no noteiktajām prioritātēm, ja to nepieciešamība ir 

pietiekami pamatota, tomēr atzīmēts, ka izredzes iegūt pietiekamu kopējo punktu skaitu ir 
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ievērojami samazinātas, jo šādā gadījumā projekts nesaņem punktus 3. un/vai 4. kritērijā. 

No Latvijas iesniedzējiem pagaidām šādi projekti iesniegti nav. 

 

Apakšprogramma Klimata pasākumi 

Apakšprogrammā Klimata pasākumi 2017.gadā iesniegti vien divi projekti, un, lai gan to 

vērtējumi bija ļoti atšķirīgi, jāņem vērā, ka īpaši pozitīvi tika novērtētas projekta darbības, 

kas tiešā veidā īsteno ES vides politiku, specifiski konkrētas ES direktīvas norādes, kā arī 

projekta saderība ar ZIZIMM tēmu, specifiski pievēršoties oglekļa mazietilpīgai 

lauksaimniecībai. 
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Apakšprogramma VIDE 

 
Apakšprogramma vērsta uz Eiropas Savienības vides politikas un tiesību aktu 

īstenošanas, atjaunināšanas un izstrādes veicināšanu, ieskaitot vides jautājumu iekļaušanu 

citās politikas jomās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību. No 2018.gada mainīta 

projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība šajā apakšprogrammā, ieviešot divpakāpju 

pieteikšanos. Tas darīts ar mērķi atvieglot projektu vērtētājiem procesu un dot iespēju 

projektu rakstītājiem ātrāk uzzināt, vai konkrētais projekts uzskatāms par atbilstošu LIFE 

programmai. Divpakāpju pieteikšanās iekļauj vienkāršotas koncepcijas iesniegšanu 

vispirms, un tikai pēc uzaicinājuma pilnā pieteikuma sagatavošanu, kas ir izaicinājums 

iesniedzējiem arī saīsinātajā formā ierobežotā teksta apjomā iekļaut visu informāciju par 

projektu. 

 

Prioritārā joma Daba un Bioloģiskā daudzveidība koncentrēta uz: 

 

- ieguldījumu ES politikas un tiesību aktu izstrādi un īstenošanu dabas un bioloģiskās 

daudzveidības jomā, Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 2020.gadam , 

kā arī Putnu Direktīvā un Biotopu Direktīvā ; 

- tālāku Natura 2000 tīkla attīstību, īstenošanu un pārvaldību; un 

- zināšanu bāzes uzlabošanu ES tiesību aktu dabas un bioloģiskās daudzveidības jomā 

attīstībai, īstenošanai, vērtēšanai, novērošanai un izvērtēšanai, kā arī dabu un bioloģisko 

daudzveidību ietekmējošu faktoru, apdraudējumu un reakciju vērtēšanai un novērošanai. 

 

Prioritārā joma Daba un Bioloģiskā daudzveidība tiek izdalīta divās projektu grupās – 

LIFE Daba un LIFE Bioloģiskā daudzveidība, pretendentiem iesniedzot projekta 

pieteikumu jāatzīmē, kurā no šīm projektu grupām tiek iesniegts projekts. 

 

LIFE Daba projekti vērsti uz tālāku Natura 2000 tīkla attīstību, īstenošanu un pārvaldību, 

konkrēti – piemērojot, izstrādājot, testējot un demonstrējot pieejas, labāko praksi un 

risinājumus 

  

LIFE Bioloģiskā daudzveidība projektiem jānodrošina ieguldījums ES Bioloģiskās 

daudzveidības stratēģijas līdz 2020.gadam mērķu un pasākumu īstenošanā, un jābūt 

savietojamiem ar valsts un/vai reģionāla mēroga bioloģiskās daudzveidības stratēģijām 

(kur tādas ir). 

 

Dabas aizsardzības prioritārās jomas Latvijā 
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Dabas aizsardzības mērķi un prioritātes definēti Eiropas Savienības (ES) Putnu un 

Biotopu Direktīvās, ES bioloģiskās Daudzveidības Stratēģija (ES BDS), kā arī Latvijas 

Vides politikas pamatnostādnēs (VPP) 2014.-2020. gadam un Prioritāro darbību 

ietvardokumentā 2014.-2020. gadam (A priority Action Framework (PAF) for Natura 

2000 for the EU Multiannual Financing Period 2014-2020).  

 

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Dienestu darba dokumentu “ES vides politikas īstenošanas 

ziņojums. Latvija” (Briselē, 3.2.2017; SWD(2017) 50 final), Latvija pagaidām nav 

sasniegusi ES Putnu un Biotopu Direktīvu, kā arī ES bioloģiskās Daudzveidības 

Stratēģijas izvirzītos mērķus attiecībā uz sugu un dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa 

nodrošināšanu: 

• tikai 10,53 % no dzīvotņu bioģeogrāfiskajiem novērtējumiem 2013. gadā bija 

labvēlīgi (ES 27:16%), 35% bija nelabvēlīgi- neatbilstīgi (ES27: 47%) un 51 % - 

nelabvēlīgi-slikti (ES 27:30%); 

• tikai 28,83 % sugu novērtējumu 2013. gadā bija labvēlīgi, 39 % - nelabvēlīgi-

neatbilstīgi (ES 27:42%) un 21% - nelabvēlīgi-slikti (ES 27: 18%); 

• tikai 2% (dzīvotnēm) un 4,5% (sugām) no nelabvēlīgā stāvokļa novērtējumiem 

2013. gadā uzrādīja pozitīvu tendenci.  

 

EK Dienestu darba dokumentā arī norādīts, ka Latvija līdz šim nav iesaistījusies ES 

iniciatīvā par ekosistēmu un to pakalpojumu kartēšanu un novērtēšanu (MAES), līdz ar to 

nenodrošinot ES bioloģiskās Daudzveidības Stratēģijas 2. uzdevuma izpildi, kas ietver 

darbības ar mērķi līdz 2020. gadam nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu 

un uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15% degradēto 

ekosistēmu  

 

Baltoties uz kapacitātes projekta ietvaros veikto pētījumu, politikas dokumentu un 

ziņojumu analīzi, kā arī intervijām ar iesaistītajām pusēm un nozares ekspertiem, apzināti 

šādi galvenie prioritārie virzieni dabas aizsardzības politikas ieviešanai Latvijā: 

 

• likumdošanas pilnveidošana Latvijas un ES nozīmes dabas vērtību aizsardzības 

stāvokļa nodrošināšanai/uzlabošanai; 

• Natura 2000 tīkla pilnveidošana, dibinot jaunas jūras un sauszemes aizsargājamās 

teritorijas;  

• ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu kartēšana un novērtēšana nacionālajā 

mērogā, kā arī dabas kapitāla uzskaites sistēmas veidošana; 
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• dabas aizsardzības mērķu nostiprināšana un ekosistēmu pieejas integrēšana citās 

nozarēs (īpaši mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un teritorijas plānošanā); 

• pietiekama finansējuma nodrošināšana un motivējošu atbalsta 

programmu/instrumentu veidošana vai pilnveidošana aizsargājamo dzīvotņu un 

ekosistēmu atjaunošanai un apsaimniekošanai;  

• sabiedrības izpratnes veidošana par dabas vērtībām, ekosistēmām un to 

sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī nosacījumiem to saglabāšanai.  
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LIFE Daba prioritārās rīcības Latvijā 

 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Kopienas nozīmes dzīvotņu 
veidu vai sugu (tostarp 
putnu sugu) aizsardzības 
statusa uzlabošana Natura 
2000 teritorijās, kas 
ierosinātas vai izveidotas 
šiem dzīvotņu veidiem vai 
sugām. 

Vidēja 
prioritāte 

Natura 2000 teritoriju robežu 
precizēšana un uzmērīšana, ja 
nepieciešams, balstoties uz biotopu 
kartēšanas un monitoringa rezultātiem. 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu izstrādi vai 
optimizēšanu , kā arī dabas aizsardzības 
prasībām atbilstošu teritoriju funkcionālā 
zonējuma noteikšanu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pārskatīt Latvijā sastopamo Putnu un 
Biotopu direktīvās minēto sugu un 
biotopu sarakstus, kā arī pārskatīt 
Latvijas aizsargājamo sugu sarakstu (tikai 
attiecībā uz LV aizsargājamām sugām; 
Putnu un Biotopu direktīvās iekļautajiem 
- tikai aizsardzības stāvokļa uzlabošanas 
pasākumi, aizsardzības mērķa 
noteikšana, sasniegšana) 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt sarakstu ar sugām, kam 
veidojami mikroliegumi, aizsardzības 
pasākumu optimizēšana iekļautajām 
sugām. 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Iekļaut normatīvajos aktos prasības sugu 
traucējuma novēršanai ligzdošanas, 
vairošanās un ziemošanas periodos 
(galvenokārt nepieciešams putniem 
mežos, jūrā un purvos) 

Atsevišķas 
aktivitātes Nē 

Augsta 
prioritāte 

Sugu apsaimniekošana un dzīvotņu 
atjaunošana apdraudētajām sugām. 
Starp prioritārajām sugām minamas 
Osmoderma eremita, Tetrao urogallus, 
Acrocephalus paludicola, Margaritifera 
margaritifera, Unio crassus, Saxifraga 
hirculus, Saussurea esthonica, Ligularia 
sibirica, Bufo calamita. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Sugu aizsardzības plānos noteikto 
apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumu īstenošana. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 
piezvejas un piesārņojuma ietekmes 
mazināšanai attiecībā uz jūras putniem 
un zīdītājiem 

Nav 
uzsākts Jā 
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Augsta 
prioritāte 

ES nozīmes biotopu atjaunošana un 
apsaimniekošana. Kā prioritāras 
izvirzāmas šādas biotopu grupas: 
1. visi zālāju biotopi; 
2. piekrastes un jūras biotopi (īpaši: 
1150*, 1630*, 2130*, 2140*, 2170; 2180; 
2190, 2330) 
3. purvu biotopi; 
4. saldūdeņu biotopi (īpaši 3260; upju 
posmi ar Margaritifera margaritifera, 
Unio crassus) 
5. meža biotopi (īpaši: 91T0, 9060, kā arī 
citu aizsargājamo meža biotopu 
kvalitātes uzlabošana) 
6. nākotnes ES platlapju mežu biotopu 
veidošana biotopu agregācijas reģionos.  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pasākumu plānošanas un īstenošana 
biotopu fragmentācijas ietekmju 
mazināšanai (zaļo koridoru veidošanai) 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

Kvalitatīvas informācijas iegūšanu, 
apstrādi un analīzi lēmumu pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- Invazīvo sugu izplatība un kontrolēšanas 
iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu prioritātes: 
o Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās prioritāri veicama izpēte dabas 
vērtību saglabāšanai; 
o Sugas, kurām prioritāri izstrādājami vai 
aktualizējami sugu aizsardzības plāni; 
o Sugas, par kurām prioritāri veicami 
pētījumi, apsaimniekošana vai citi 
pasākumi; 
o Biotopi, kuriem prioritāri izstrādājami 
vai aktualizējami biotopu aizsardzības 
plāni, veicami pētījumi par tiem, 
nepieciešams veikt apsaimniekošanas 
pasākumus labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas 
aizsardzības un saimniecisko interešu 
līdzsvarotības noteikšanai 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

Optimizēt nacionālo bioloģiskās 
daudzveidības monitoringa programmu 
(novēršot jomu pārklāšanos), kā arī 
nodrošināt pietiekamu finansējumu 
monitoringa īstenošanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Zema 
prioritāte 

Izveidot un īstenot monitoringa 
programmu LAP pasākumu ietekmes 
izvērtēšanai attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību 

Atsevišķas 
aktivitātes Nē 

Augsta 
prioritāte 

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas un 
izmaksu efektīvas monitoringa metodes. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt monitoringa pamatdatu 
pieejamību vienotā elektroniskā sistēmā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt biotopu un sugu 
atjaunošanas un apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātes monitoringu 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

Izstrādāt VARAM piekrītošā valsts 
īpašuma apsaimniekošanas ĪADT 
koncepciju. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušos dabas 
aizsardzības plānus sauszemes un jūras 
ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas modeļu un 
pieeju demonstrēšana, iesaistot zemes 
īpašniekus un sabiedrību sugu un biotopu 
apsaimniekošanā un dabas daudzveidības 
uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Zema 
prioritāte 

Piesaistīt investīcijas Natura 2000 
teritoriju antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izveidei un 
administrēšanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Kopienas nozīmes dzīvotņu 
veidu vai sugu (tostarp 
putnu sugu) aizsardzības 
statusa Natura 2000 
teritorijās uzlabošana, ja to 
stāvoklis nav 
“labvēlīgs/drošs un 
nepasliktinās” vai 
“nezināms” atbilstīgi 
jaunākajiem vispārējiem 
novērtējumiem, kurus ir 
sniegušas dalībvalstis 
attiecīgajā ģeogrāfiskajā 
līmenī saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvas 17. pantu, vai 
atbilstīgi jaunākajiem 
novērtējumiem saskaņā ar 
Putnu direktīvas 12. pantu 
un ES līmeņa putnu 
novērtējumiem. 

Augsta 
prioritāte 

Natura 2000 teritoriju robežu 
precizēšana un uzmērīšana, ja 
nepieciešams, balstoties uz biotopu 
kartēšanas un monitoringa rezultātiem.  

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Jaunu aizsargājamo teritoriju veidošana 
(ne ātrāk kā pēc 2020. gada): 
- Prioritāri jaunas teritorijas nepieciešams 
veidot jūrā (Ekskluzīvajā Ekonomiskajā 
Zonā - EEZ). Šobrīd aizsardzības režīms ir 
izveidots tikai 1% no EEZ. Līdz ar to, kā 
norādījusi Eiropas Komisija, Latvija 
pagaidām nenodrošina pietiekamu 
Eiropas nozīmes aizsargāmo sugu un 
biotopu aizsardzību savā EEZ. 
- Jāveic arī jaunu sauszemes aizsargājamo 
teritoriju veidošana, lai nodrošinātu 
ekosistēmu  ekoloģisko integritāti  
(baltoties un Nat-programma projekta 
priekšlikumiem un biotopu kartēšanas 
rezultātiem).  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pārskatīt Latvijā sastopamo Putnu un 
Biotopu direktīvās minēto sugu un 
biotopu sarakstus, kā arī pārskatīt 
Latvijas aizsargājamo sugu sarakstu.  

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Diferencēt prasības Latvijas un ES 
nozīmes sugu un biotopu aizsardzībai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt sarakstu ar sugām, kam 
veidojami mikroliegumi. 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Iekļaut normatīvajos aktos prasības sugu 
traucējuma novēršanai ligzdošanas, 
vairošanās un ziemošanas periodos 
(galvenokārt nepieciešams putniem 
mežos, jūrā un purvos) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu izstrādi vai 
optimizēšanu , kā arī dabas aizsardzības 
prasībām atbilstošu teritoriju funkcionālā 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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zonējuma noteikšanu. 

Augsta 
prioritāte 

Sugu apsaimniekošana dzīvotņu 
atjaunošanas apdraudētajām sugām. 
Starp prioritārajām sugām minamas 
Osmoderma eremita, Tetrao urogallus, 
Acrocephalus paludicola, Margaritifera 
margaritifera, Unio crassus, Saxifraga 
hirculus, Saussurea esthonica, Ligularia 
sibirica, Bufo calamita. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Sugu aizsardzības plānos noteikto 
apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumu īstenošana. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 
piezvejas un piesārņojuma ietekmes 
mazināšanai attiecībā uz jūras putniem 
un zīdītājiem 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

ES nozīmes biotopu atjaunošana un 
apsaimniekošana. Kā prioritāras 
izvirzāmas šādas biotopu grupas: 
1. visi zālāju biotopi; 
2. piekrastes un jūras biotopi (īpaši: 
1150*, 1630*, 2130*, 2140*, 2170; 2180; 
2190, 2330) 
3. purvu biotopi; 
4. saldūdeņu biotopi (īpaši 3260; upju 
posmi ar Margaritifera margaritifera, 
Unio crassus) 
5. meža biotopi (īpaši: 91T0, 9060, kā arī 
citu aizsargājamo meža biotopu 
kvalitātes uzlabošana) 
6. nākotnes ES platlapju mežu biotopu 
veidošana biotopu agregācijas reģionos.   

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pasākumu plānošana un īstenošana 
biotopu fragmentācijas ietekmju 
mazināšanai (zaļo koridoru veidošanai) 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

Kvalitatīvas informācijas iegūšanu, 
apstrādi un analīzi lēmumu pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- Invazīvo sugu izplatība un kontrolēšanas 
iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu prioritātes: 
o Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās prioritāri veicama izpēte dabas 
vērtību saglabāšanai; 
o Sugas, kurām prioritāri izstrādājami vai 
aktualizējami sugu aizsardzības plāni; 
o Sugas, par kurām prioritāri veicami 
pētījumi, apsaimniekošana vai citi 
pasākumi; 
o Biotopi, kuriem prioritāri izstrādājami 
vai aktualizējami biotopu aizsardzības 
plāni, veicami pētījumi par tiem, 
nepieciešams veikt apsaimniekošanas 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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pasākumus labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas 
aizsardzības un saimniecisko interešu 
līdzsvarotības noteikšanai 

Nav 
uzsākts Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Optimizēt nacionālo bioloģiskās 
daudzveidības monitoringa programmu 
(novēršot jomu pārklāšanos), kā arī 
nodrošināt pietiekamu finansējumu 
monitoringa īstenošanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izveidot un īstenot monitoringa 
programmu LAP pasākumu ietekmes 
izvērtēšanai attiecībā uz bioloģisko 
daudzveidību 

Nav 
uzsākts Nē 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas un 
izmaksu efektīvas monitoringa metodes. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt monitoringa pamatdatu 
pieejamību vienotā elektroniskā sistēmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt biotopu un sugu 
atjaunošanas un apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātes monitoringu 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt VARAM piekrītošā valsts 
īpašuma apsaimniekošanas ĪADT 
koncepciju. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušos dabas 
aizsardzības plānus sauszemes un jūras 
ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas modeļu un 
pieeju demonstrēšana, iesaistot zemes 
īpašniekus un sabiedrību sugu un biotopu 
apsaimniekošanā un dabas daudzveidības 
uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Piesaistīt investīcijas Natura 2000 
teritoriju antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izveidei un 
administrēšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Projekti, kuri vērsti uz jūras 
komponentu Dzīvotņu 
direktīvas un Putnu 
direktīvas īstenošanā un ar 

Vidēja 
prioritāte 

Natura 2000 teritoriju robežu 
precizēšana un uzmērīšana, ja 
nepieciešams, balstoties uz biotopu 
kartēšanas un monitoringa rezultātiem. 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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tām saistītās Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvas 
1. raksturlielumā 
paredzētajos noteikumos, 
jo īpaši, ja šādos projektos 
uzmanība tiek pievērsta 
vienai vai vairākām šādām 
darbībām: 
  a) valsts inventarizācijas 
pārskatu pabeigšana 
Natura 2000 tīkla atkrastes 
teritoriju izveidei; 
  b) Natura 2000 jūras 
teritoriju atjaunošana un 
apsaimniekošana, tostarp 
teritoriju apsaimniekošanas 
plānu sagatavošana un 
īstenošana; 
  c) darbības, kuras 
paredzētas ar sugām, 
dzīvotnēm vai teritorijām 
saistītu konfliktu risināšanai 
starp jūras aizsardzības 
iestādēm un zvejniekiem vai 
citiem “jūras 
izmantotājiem”, kā arī 
darbības, kurās apvienoti 
aizsardzības pasākumi un 
ilgtspējīga Natura 2000 
teritoriju izmantošana; 
  d) demonstrējuma vai 
inovatīvas pieejas, ar kurām 
var novērtēt vai monitorēt 
cilvēka darbības ietekmi uz 
kritiskā stāvoklī esošām 
jūras dzīvotnēm un sugām, 
kā līdzekļi aktīvu 
aizsardzības pasākumu 
vadībai. 

Vidēja 
prioritāte 

Jaunu aizsargājamo teritoriju veidošana 
(ne ātrāk kā pēc 2020. gada): 
- Prioritāri jaunas teritorijas nepieciešams 
veidot jūrā (Ekskluzīvajā Ekonomiskajā 
Zonā - EEZ). Šobrīd aizsardzības režīms ir 
izveidots tikai 1% no EEZ. Līdz ar to, kā 
norādījusi Eiropas Komisija, Latvija 
pagaidām nenodrošina pietiekamu 
Eiropas nozīmes aizsargāmo sugu un 
biotopu aizsardzību savā EEZ. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt Latvijā sastopamo sugu un 
biotopu sarakstus atbilstoši  Putnu un 
Biotopu direktīvās, kā arī pārskatīt 
Latvijas aizsargājamo sugu sarakstu.  

Nav 
uzsākts Nē 

Zema 
prioritāte 

Diferencēt prasības Latvijas un ES 
nozīmes sugu un biotopu aizsardzībai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Zema 
prioritāte 

Iekļaut normatīvajos aktos prasības sugu 
traucējuma novēršanai ligzdošanas, 
vairošanās un ziemošanas periodos 
(galvenokārt nepieciešams putniem 
mežos, jūrā un purvos) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu izstrādi vai 
optimizēšanu , kā arī dabas aizsardzības 
prasībām atbilstošu teritoriju funkcionālā 
zonējuma noteikšanu. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Sugu aizsardzības plānos noteikto 
apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumu īstenošana. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Invazīvo sugu apkarošanas pasākumi. 
Starp prioritārajām sugām varētu tikt 
iekļautas Heracleum sosnowskyi, 
Impatiens glandulifera, Rosa rugosa, 
Solidago canadensis, Neogobius 
melanostomus, Arion lusitanicus 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Stratēģijas un rīcības plāna izstrāde 
piezvejas un piesārņojuma ietekmes 
mazināšanai attiecībā uz jūras putniem 
un zīdītājiem 

Nav 
uzsākts Jā 

Vidēja 
prioritāte 

ES nozīmes biotopu atjaunošana un 
apsaimniekošana. Kā prioritāras 
izvirzāmas šādas biotopu grupas: 
Piekrastes un jūras biotopi (īpaši: 1150*, 
1170, 1110, 1630*, 2130*, 2140*, 2170; 
2180; 2190, 2330); 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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Vidēja 
prioritāte 

Kvalitatīvas informācijas iegūšanu, 
apstrādi un analīzi lēmumu pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- Invazīvo sugu izplatība un kontrolēšanas 
iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu prioritātes: 
o Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 
kurās prioritāri veicama izpēte dabas 
vērtību saglabāšanai; 
o Sugas, kurām prioritāri izstrādājami vai 
aktualizējami sugu aizsardzības plāni; 
o Sugas, par kurām prioritāri veicami 
pētījumi, apsaimniekošana vai citi 
pasākumi; 
o Biotopi, kuriem prioritāri izstrādājami 
vai aktualizējami biotopu aizsardzības 
plāni, veicami pētījumi par tiem, 
nepieciešams veikt apsaimniekošanas 
pasākumus labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt rezultatīvo rādītāju dabas 
aizsardzības un saimniecisko interešu 
līdzsvarotības noteikšanai 

Nav 
uzsākts Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Optimizēt nacionālo bioloģiskās 
daudzveidības monitoringa programmu 
(novēršot jomu pārklāšanos), kā arī 
nodrošināt pietiekamu finansējumu 
monitoringa īstenošanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Īstenot invazīvo sugu monitoringa 
programmu, kā arī noteikt normatīvajos 
aktos iestāžu kompetences attiecībā uz 
datu apkopošanu un analizēšanu. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas un 
izmaksu efektīvas monitoringa metodes. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt monitoringa pamatdatu 
pieejamību vienotā elektroniskā sistēmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt biotopu un sugu 
atjaunošanas un apsaimniekošanas 
pasākumu efektivitātes monitoringu 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušos dabas 
aizsardzības plānus sauszemes un jūras 
ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas modeļu un 
pieeju demonstrēšana, iesaistot zemes 
īpašniekus un sabiedrību sugu un biotopu 
apsaimniekošanā un dabas daudzveidības 
uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Piesaistīt investīcijas Natura 2000 
teritoriju antropogēno slodzi mazinošas 
infrastruktūras izveidei un 
administrēšanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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LIFE Bioloģiskās daudzveidības prioritārās rīcības Latvijā 

 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Zaļās infrastruktūras plānu un 
darbību izstrāde un īstenošana, lai 
uzlabotu ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu stāvokli un/vai Natura 
2000 teritoriju un/vai citu aizsargāto 
teritoriju savienojamību 
 
Tādu ar zaļo infrastruktūru saistītu 
plaši atkārtojamu metožu un/vai 
paņēmienu izstrāde un lietošana, kas 
sekmīgi mazina 
energoinfrastruktūras vai transporta 
infrastruktūras negatīvo ietekmi uz 
bioloģisko daudzveidību, uzlabojot 
savienojamību. Šiem paņēmieniem 
un/vai metodēm jābūt rentablākiem 
nekā kvalitatīvi līdzvērtīgiem 
risinājumiem, kas jau tiek piedāvāti 
tirgū, un attiecīgā gadījumā to 
rezultātā jātiek izstrādātiem 
bezmaksas kopīgotiem risinājumiem 
vai tehniskiem standartiem. 

Vidēja 
prioritāte 

Natura 2000 teritoriju robežu 
precizēšana un uzmērīšana, ja 
nepieciešams, balstoties uz biotopu 
kartēšanas un monitoringa 
rezultātiem. 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu 
izstrādi vai optimizēšanu , kā arī 
dabas aizsardzības prasībām 
atbilstošu teritoriju funkcionālā 
zonējuma noteikšanu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Augsta 
prioritāte 

ES nozīmes biotopu atjaunošana un 
apsaimniekošana. Kā prioritāras 
izvirzāmas šādas biotopu grupas: 
1. visi zālāju biotopi; 
2. piekrastes un jūras biotopi (īpaši: 
1150*, 1630*, 2130*, 2140*, 2170; 
2180; 2190, 2330) 
3. purvu biotopi; 
4. saldūdeņu biotopi (īpaši 3260; 
upju posmi ar Margaritifera 
margaritifera, Unio crassus) 
5. meža biotopi (īpaši: 91T0, 9060, 
kā arī citu aizsargājamo meža 
biotopu kvalitātes uzlabošana) 
6. nākotnes ES platlapju mežu 
biotopu veidošana biotopu 
agregācijas reģionos.  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pasākumu plānošanas un 
īstenošana biotopu fragmentācijas 
ietekmju mazināšanai (zaļo 
koridoru veidošanai) 

Nav 
uzsākts Jā 

Augsta 
prioritāte 

Izstrādāt VARAM piekrītošā valsts 
īpašuma apsaimniekošanas ĪADT 
koncepciju. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušos dabas 
aizsardzības plānus sauszemes un 
jūras ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas 
modeļu un pieeju demonstrēšana, 
iesaistot zemes īpašniekus un 
sabiedrību sugu un biotopu 
apsaimniekošanā un dabas 
daudzveidības uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Piesaistīt investīcijas Natura 2000 
teritoriju antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izveidei 
un administrēšanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Vidēja 
prioritāte 

Integrēt ekosistēmu pakalpojumu 
pieeju dabas aizsardzības 
plānošanā, teritorijas plānošanā un 
Lauku attīstības programmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt vienotu metodiku un 
uzsākt ekosistēmu pakalpojumu 
kartēšanu visā Latvijas teritorijā 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt normatīvo aktu prasības 
attiecībā uz ūdens objektu 
apsaimniekošanu gan aizsargjoslā, 
gan veicot tīrīšanas darbus, ņemot 
vērā vietas nozīmi ekosistēmā un 
bioloģiskās daudzveidības 
nodrošināšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Tādu rīku izstrāde un izmantošana, 
kuru mērķis ir integrēt bioloģisko 
daudzveidību finanšu un 
uzņēmējdarbības lēmumos, lai ar 
projekta gaitā veikto bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un 
atjaunošanu nodrošinātu, ka nav 
bioloģiskās daudzveidības neto 
zuduma un/vai tiek veicināti 
ekosistēmas pakalpojumi, kas rada 
ienākumus. 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 teritoriju 
individuālo aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu 
izstrādi vai optimizēšanu , kā arī 
dabas aizsardzības prasībām 
atbilstošu teritoriju funkcionālā 
zonējuma noteikšanu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Augsta 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušos dabas 
aizsardzības plānus sauszemes un 
jūras ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Augsta 
prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas 
modeļu un pieeju demonstrēšana, 
iesaistot zemes īpašniekus un 
sabiedrību sugu un biotopu 
apsaimniekošanā un dabas 
daudzveidības uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Piesaistīt investīcijas Natura 2000 
teritoriju antropogēno slodzi 
mazinošas infrastruktūras izveidei 
un administrēšanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Integrēt ekosistēmu pakalpojumu 
pieeju dabas aizsardzības 
plānošanā, teritorijas plānošanā un 
Lauku attīstības programmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt normatīvo aktu prasības 
attiecībā uz ūdens objektu 
apsaimniekošanu gan aizsargjoslā, 
gan veicot tīrīšanas darbus, ņemot 
vērā vietas nozīmi ekosistēmā un 
bioloģiskās daudzveidības 
nodrošināšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt pilnīgāku dabas 
aizsardzības mērķu integrēšana 
Lauku Attīstības Programmā (LAP): 
- nodrošināt atbalstu daļēji dabisko 
zālāju biotopu atjaunošanai; 
- uzlabot agrovides pasākumu un 
zaļināšanas pasākumu sasaiti ar 
bioloģiskās daudzveidības 
uzturēšanu   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt pilnīgāku dabas 
aizsardzības mērķu integrēšanu 
mežsaimniecībā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Projekti, ar kuriem īsteno darbības, 
kas attiecas uz invazīvām svešzemju 
sugām (saskaņā ar Bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas 5. mērķi 
vai lai veicinātu 2. raksturlielumā 
“Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 
noteiktās svešzemju sugas” 
paredzētā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanu), izmantojot darbības, 
ar ko testē un piemēro pieejas, kuru 
mērķis ir: 
a) novērst invazīvu svešzemju sugu 
introdukciju, jo īpaši vēršoties pret 
primārajiem introdukcijas ceļiem; 
b) ieviest agrīnās brīdināšanas un 
ātras reaģēšanas sistēmu; un 
c) iznīcināt vai kontrolēt ieviesušās 
invazīvās svešzemju sugas. 

Vidēja 
prioritāte 

Invazīvo sugu apkarošanas 
pasākumi. Starp prioritārajām 
sugām minamas Heracleum 
sosnowskyi, Impatiens glandulifera, 
Rosa rugosa, Solidago canadensis, 
Neogobius melanostomus, 
Perccottus glenii, Arion lusitanicus 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Kvalitatīvas zinātniskās informācijas 
iegūšana, apstrāde un analīzi 
lēmumu pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- invazīvo sugu izplatība un 
kontrolēšanas iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu 
prioritātes: 
1. Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās prioritāri veicama 
izpēte dabas vērtību saglabāšanai; 
2. sugas, kurām prioritāri 
izstrādājami vai aktualizējami sugu 
aizsardzības plāni; 
3. sugas, par kurām prioritāri 
veicami pētījumi, apsaimniekošana 
vai citi pasākumi; 
4. biotopi, kuriem prioritāri 
izstrādājami vai aktualizējami 
biotopu aizsardzības plāni, veicami 
pētījumi par tiem, nepieciešams 
veikt apsaimniekošanas pasākumus 
labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas un 
izmaksu efektīvas monitoringa 
metodes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt monitoringa pamatdatu 
pieejamību vienotā elektroniskā 
sistēmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Īstenot invazīvo sugu monitoringa 
programmu, kā arī noteikt 
normatīvajos aktos iestāžu 
kompetences attiecībā uz datu 
apkopošanu un analizēšanu 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Projekti, kas attiecas uz Dzīvotņu 
direktīvas pielikumos neiekļautām 
apdraudētām sugām, kurām ir 
statuss “apdraudēta” vai vēl sliktāks 
statuss Eiropas sarkanajos sarakstos 
(http://ec.europa.eu/environment/
nature/conservation/ 
species/redlist/index_en.htm) vai 
IUCN sarkanajā sarakstā, kas 
paredzēts tām sugām, kuras nav 
ietvertas Eiropas sarkanajos 
sarakstos 
(http://www.iucnredlist.org/). 

Zema 
prioritāte 

Jaunu aizsargājamo teritoriju 
veidošana (īstenojams ne ātrāk kā 
pēc 2020. gada): 
- prioritāri jaunas teritorijas 
nepieciešams veidot jūrā 
(Ekskluzīvajā Ekonomiskajā Zonā - 
EEZ). Šobrīd aizsardzības režīms ir 
izveidots tikai 1% no EEZ. Līdz ar to, 
kā norādījusi Eiropas Komisija, 
Latvija pagaidām nenodrošina 
pietiekamu Eiropas nozīmes 
aizsargāmo sugu un biotopu 
aizsardzību savā EEZ; 
- jāveic arī jaunu sauszemes 
aizsargājamo teritoriju veidošana, 
lai nodrošinātu ekosistēmu  
ekoloģisko integritāti  (baltoties un 
NAT-PROGRAMME projekta 
priekšlikumiem un biotopu 
kartēšanas rezultātiem)  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Iekļaut normatīvajos aktos prasības 
sugu traucējuma novēršanai 
ligzdošanas, vairošanās un 
ziemošanas periodos (galvenokārt 
nepieciešams putniem mežos, jūrā 
un purvos) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt stratēģiju un rīcības plānu 
piezvejas un piesārņojuma 
ietekmes mazināšanai attiecībā uz 
jūras putniem un zīdītājiem 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Sugu aizsardzības plānos noteikto 
apsaimniekošanas un aizsardzības 
pasākumu īstenošana 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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Vidēja 
prioritāte 

Kvalitatīvas zinātniskās informācijas 
iegūšana, apstrāde un analīzi 
lēmumu pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- invazīvo sugu izplatība un 
kontrolēšanas iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu 
prioritātes: 
1. Īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kurās prioritāri veicama 
izpēte dabas vērtību saglabāšanai; 
2. sugas, kurām prioritāri 
izstrādājami vai aktualizējami sugu 
aizsardzības plāni; 
3. sugas, par kurām prioritāri 
veicami pētījumi, apsaimniekošana 
vai citi pasākumi; 
4. biotopi, kuriem prioritāri 
izstrādājami vai aktualizējami 
biotopu aizsardzības plāni, veicami 
pētījumi par tiem, nepieciešams 
veikt apsaimniekošanas pasākumus 
labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt un aprobēt inovatīvas un 
izmaksu efektīvas monitoringa 
metodes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt monitoringa pamatdatu 
pieejamību vienotā elektroniskā 
sistēmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Prioritārā joma LIFE 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 Vide un resursu efektivitāte tiek sagaidīti projekti, kuros iekļauti inovatīvi 

risinājumi svarīgām vides problēmām, kas dod dzīvotspējīgus, kā arī kvalitatīvi un 

kvantitatīvi izmērāmus konkrētus rezultātus. LIFE Vide un resursu efektivitāte nav 

vērsta uz pētījumiem vai investīcijām jau esošā tehnoloģijā, tās mērķis ir savienot 

pētījumus, politiku un izstrādes rezultātus, kā arī plaši izplatītu īstenošanu un uzlabot 

inovatīvus risinājumus.  

 

Ņemot vērā ieguldījumus ilgtspējīgā attīstībā un vides kvalitātē, prioritārajā jomā LIFE 

Vide un resursu efektivitāte tiek īpaši izcelti projekti ar augstu tirgus gatavību(close to 

market), kas sniedz uzlabotus vides risinājumus un kam piemīt potenciāls tikt izplatītiem 

plašākā mērogā.  

 

Ūdens jomas (tostarp jūras vides) tematiskās prioritātes 

Ūdens, plūdi un sausums (III pielikuma A iedaļas a) punkta i)–ii) apakšpunkts)   

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Plūdu un sausuma riska pārvaldības 
darbību īstenošana, piemērojot 
vismaz vienu no šādiem 
risinājumiem:    
 
a) dabā rodamus risinājumus, kas 
ietver dabīgās ūdensaiztures 
pasākumus, kuri uzlabo infiltrāciju, 
ūdens uzglabāšanu un attīra to no 
piesārņotājiem, izmantojot dabīgus 
vai “dabīgiem līdzīgus” procesus, 
tostarp upju, ezeru, estuāru un 
piekrastes morfoloģijas atjaunošanu 
un/vai saistīto biotopu, tostarp 
palieņu un purvāju, izveidi no jauna, 
b) prevencijas un aizsardzības rīkus 
un paņēmienus, kas atbalsta politiku, 
zemes izmantošanas plānošanu, riska 
samazināšanu, pēcnotikuma 
noturību un ārkārtas situāciju 

Vidēja 
prioritāte 

a) Plūdu riska informācijas sistēmas 
Daugavas, Gaujas, Lielupes, Ventas 
UBA teritorijām uzturēšana un 
attīstība: būtiski ir iegūt aktuālu 
informāciju par gultnes profiliem, 
precīzāk kartēt plūdu riska 
teritorijas   
b) Ledus izraisīto plūdu modeļa 
izstrāde un savietošana ar izveidoto 
plūdu riska informācijas sistēmu 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Novērst plūdu un krasta erozijas 
risku apdraudējumu pilsētu 
teritorijās. Lai gan tiek realizēts ES 
fondu Darbības programmas  
“Izaugsme un nodarbinātība” 
Specifiskais atbalsta mērķis  5.1.1., 
tomēr tā līdzekļi ir nepietiekoši, lai 
realizētu visus identificētos 
pretplūdu pasākumus 

Daļēji 
ieviests 

Jā 
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pārvarēšanu, 
c) integrētas riska novērtēšanas un 
pārvaldības pieejas, kurās ņem vērā 
sociālo neaizsargātību un kuru 
mērķis ir panākt labāku noturību, 
vienlaikus nodrošinot sabiedrības 
atbalstu.. 
 
 

 

 
 

Augsta 
prioritāte 

Sakārtot virszemes noteču un lietus 
ūdeņu novadīšanu pilsētās 

Daļēji 
ieviests 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Novērtēt  mazo HES iespējamo 
ietekmi plūdu apdraudējumu 
gadījumā, izvērtēt HES 
ekspluatācijai pašreiz izvirzītos 
nosacījumus  un izstrādāt 
priekšlikumus kaskādē izvietoto 
mazo HES darbības režīma 
saskaņošanai, lai samazinātu plūdu 
riskus 

Nav 
uzsākts 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Ledus sastrēgumu vai iešanas 
izraisīto plūdu modeļa izstrāde un 
savietošana ar izveidoto plūdu riska 
informācijas sistēmu 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Projekti, kuri pievēršas upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos  
apzinātajām hidromorfoloģiskajām 
slodzēm, kas rodas zemes vai upju 
izmantošanas rezultātā un kuru 
mērķis ir sasniegt labu ūdens 
stāvokli vai potenciālu saskaņā ar 
Ūdens pamatdirektīvas mērķiem 

Vidēja 
prioritāte 

Apzināt un identificēt problēmas 
un nepieciešamos pasākumus 
mazo upju aizsardzībai. Problēmas 
ir saistītas arī ar bebru aizsprostu 
radītiem traucējumiem. Lai to 
risinātu, ir nepieciešams pētījums 
par bebru dambju visvairāk 
ietekmētajām upēm, noteikt 
prioritātes  to nojaukšanai, nojaukt 
izvēlētos dambjus un regulēt bebru 
skaitu. 

Nav 
uzsākts 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Apsekot upju hidroloģiskos un 
morfoloģiskos pārveidojumus, 
novērtēt pārveidoto/ regulēto upju 
vai to posmu atjaunošanas 
nepieciešamību un vietas; 
novērtēt, pie kuriem aizsprostiem 
vai citiem šķēršļiem upēs ir 
nepieciešams nodrošināt zivju 
migrāciju 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izvērtēt tiesību aktos jau noteiktās 
prasības par ūdeņu vides kvalitātei 
nepieciešamā hidroloģisko režīma 
(environmental flow) 
nodrošināšanu, apzināt vajadzīgās 
izmaiņas un sagatavot 
priekšlikumus regulējuma 
papildināšanai. Balstoties uz 
izvērtējumu izstrādāt metodiku 
ūdeņu vides kvalitātei 
nepieciešamā hidroloģiskā režīma 
aprēķināšanai, kas tālāk tiek 
izmantota praksē 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Izvērtēt nepieciešamību turbīnu 
nostrādei caurplūduma režīmā 
mazajās HES 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Zivju resursu izpēte un tiem 
labvēlīgu apstākļu nodrošināšana – 
zivju resursu pavairošana, 
piemērotu biotopu 
apzināšana/kartēšana, prioritāro 
vietu noteikšana zivju ceļu izbūvei, 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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izbūves sagatavošanas darbi. 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt vadlīnijas stipri pārveidotu 
vai mākslīgu virszemes 
ūdensobjektu ekoloģiskā 
potenciāla noteikšanai.  

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Darbības, kas vērstas uz 
zivsaimniecības un dīķu 
saimniecības darbības ietekmes 
mazināšanu uz virszemes un 
pazemes ūdeņu kvalitāti  

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Barības vielu un cilvēku un/vai 
lauksaimniecības radīta organiskā 
piesārņojuma integrēta 
pārvaldība, tieši likvidējot 
piesārņojumu. 
Paredzētās darbības ir jānosaka pēc 
visaptverošas trūkumu analīzes, 
definējot upes baseina vai sateces 
baseina mēroga pasākumus, kas 
ļautu izpildīt Ūdens pamatdirektīvas 
un Jūras stratēģijas pamatdirektīvas 
prasības, ņemot vērā to, kas jau 
sasniegts ar Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas, Nitrātu 
direktīvas, Peldvietu ūdeņu 
direktīvas un Gruntsūdeņu direktīvas 
prasībām. 
 

 

 
 

Vidēja 
prioritāte 

Veidot mākslīgos mitrājus ezeru 
sateces baseinos, lai  samazinātu 
biogēno vielu noplūdi  no 
lauksaimniecības zemēm 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Augsta 
prioritāte 

Apzināt, izvērtēt un samazināt 
biogēno vielu  noplūdes, ko rada 
lauksaimnieciskā un 
mežsaimnieciskā darbība, kā arī 
zemes izmantošana saimnieciskai 
darbībai. Līdz šim upju baseinu 
plānu izstrādē modelēšanas 
vajadzībām ir izmantoti citu valstu 
koeficienti, kas ne vienmēr ir atzīti 
kā piemēroti Latvijas apstākļiem. 
Būtiski būtu sadarbībā ar attiecīgo 
nozaru pārstāvjiem noskaidrot, 
kādos apjomos tiek izmantoti 
pesticīdi, mēslojums. Trūkst 
informācijas par iedzīvotāju skaita 
telpisko sadalījumu, to pieslēgumu 
NAI, utt. Tāpēc ir nepieciešams 
veikt dažādus pētījumus, kas 
precīzāk noteiktu piesārņojuma 
avotus un apjomus   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Konkrētu, upju baseinu 
apsaimniekošanas plānos norādītu 
upju un ezeru papildu monitorings 
un izpēte vismaz trīs gadus pēc 
kārtas, lai noskaidrotu iespējamos 
slodžu avotus un sliktas ūdens 
kvalitātes cēloņus 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ķīmisko piesārņotāju radīto slodžu 
samazināšana ūdens vidē, pie 
rašanās avota samazinot tādu 
prioritāro vielu un citu ķīmisku vielu 
emisijas, kuras ir identificētas kā 
upes baseinam specifiski 
piesārņotāji; samazināšanai izmanto 
piemērotus aizstājējus vai 
alternatīvas tehnoloģijas. 

Augsta 
prioritāte 

Nodrošināt Inovatīvus 
pasākumus un kontroles 
mehānismus notekūdeņu 
apsaimniekošanai un efektīvākai 
attīrīšanai decentralizētajās 
kanalizācijas sistēmās  

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Augsta 
prioritāte 

Realizēt piesārņoto vietu 
sanācijas projektus, lai veicinātu 
piesārņojumu ūdens vidē 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ūdens taupīšanas pasākumu 
īstenošana, lai samazinātu 
kvantitatīvās un kvalitatīvās slodzes 
uz ūdensobjektiem ūdens resursu 
trūkuma skartajos baseinos, kas ir 
identificēti attiecīgajā upes baseina 
apsaimniekošanas plānā. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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Jūras un piekrastes pārvaldība (III pielikuma A iedaļas a) punkta iii) apakšpunkts)  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Tādu rīku, tehnoloģiju un prakšu 
izmantošana, kuri nodrošinātu ar 
jūras vidi saistīto cilvēka darbību 
ilgtspēju, tostarp cilvēka darbību 
radītās slodzes uz jūras vidi 
samazināšana un pievēršanās vismaz 
vienam no šādiem jautājumiem, kuri 
rada lielas bažas: 
 — zemūdens troksnis, 
 — jūras gultnes bojāšana,  
— dziļjūras izrakteņu ieguve,  
— zveja,  
— lauksaimniecība un/vai  
— navigācija. 

Vidēja 
prioritāte 

Īstenot pasākumus starptautiskā 
regulējuma ietvaros, lai samazinātu 
neatbilstoši apsaimniekotu kuģu 
balasta ūdeņu un nosēdumu radīto 
invazīvo sugu introdukcijas risku.   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Kvantificēt mežizstrādes radītās 
slodzes un izstrādātu efektīvus 
fosfora (P) slodžu samazināšanas 
pasākumus 

Nav 
uzsākts 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Uzlabot zināšanu bāzi par  
zemūdens troksni, tā radīto 
ietekmi, veikt pasākumus situācijas 
uzlabošanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Projekti, kuru mērķis ir novērst un 
samazināt jūras piedrazojumu vai 
piesārņojumu pie to rašanās 
avotiem uz zemes un/vai jūrā  

Vidēja 
prioritāte 

Izlietotā iepakojuma 
atpakaļnodošanas sistēmas 
izveide piekrastē (t.sk. pludmalē) 
esošās tirdzniecības vietās (uz 
brīvprātības principa) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

 

  
 

Ūdenssaimniecības nozare (III pielikuma A iedaļas a) punkta iv) apakšpunkts)  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte Nepieciešamās 

darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Dzeramā ūdens un komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
sistēmām paredzētu tehnoloģiju ieviešana, 
izmantojot resursefektīvus procesus 
ūdenspakalpojumu sniegšanai un uz vietas veicamas 
procedūras un/vai kontroles procesus nolūkā 
samazināt vai pilnīgi novērst potenciāli 
problemātisku piesārņotāju un/vai patogēnu noplūdi 
notekūdeņu attīrīšanā radušajos efluentos.  

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt 
kontroli 
notekūdeņu 
apsaimniekošanai 
kanalizācijas 
sistēmās, vienoties 
par veicamajiem 
uzlabojumiem, ja 
konstatēta tāda 
nepieciešamība.  

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Tādu rīku ieviešana, kuri nodrošinātu, ka lauku 
teritorijās (2) dzīvojošajiem iedzīvotājiem tiek sniegti 
ūdenspakalpojumi, kas ir resursefektīvi un atbilst 
Dzeramā ūdens direktīvai un Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvai. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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Attiecībā uz ūdens reciklēšanu/pārgūšanu piedāvāto 
risinājumu un/vai attīrīšanas iespēju efektivitātes un 
lietderības uzlabošana, īstenojot vienu vai vairākus 
turpmāk minētos elementus: — koncepcijas 
(alternatīvai) ūdensapgādei, notekūdeņu attīrīšanai, 
resursu (3) atkārtotai izmantošanai, reģenerēšanai un 
reciklēšanai, —avota kontroles metodes un rentablas uz 
vietas izmantojamas tehnoloģijas, kas paredzētas 
potenciāli problemātisko piesārņotāju un patogēnu 
noplūdēm notekūdeņu attīrīšanas sistēmās, — ūdens 
attīrīšanas inovāciju centri reģionos, kuros pašlaik trūkst 
atbilstošu kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas un 
sanitāro iekārtu; šajos centros izmanto viedās 
tehnoloģijas un decentralizētas sistēmas, kurās galveno 
uzmanību pievērš alternatīviem ūdens avotiem, — 
sistēmiskas pieejas, ar kuru palīdzību var izvairīties no 
ūdens, enerģijas un resursu zuduma rūpnieciskajā 
ražošanā un/vai ūdens un notekūdeņu infrastruktūrā. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

  
   

Atkritumu jomas tematiskās prioritātes    

Tiesību aktu par atkritumiem īstenošana (III pielikuma A iedaļas b) punkta i)–ii) apakšpunkts)  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Atkritumu apsaimniekošanas (dalītas savākšanas, 
šķirošanas un pārstrādes) metožu ieviešana ES 
tālākajos reģionos vai salās, kurās pastāvīgo 
iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 250 000. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas  

Tādu novatorisku risinājumu ieviešana, kuri 
pievēršas vienam no šādiem aspektiem: 
 — elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu 
(WEEE) un/vai bateriju un akumulatoru dalīta 
savākšana un pārstrāde vai WEEE un/vai bateriju un 
akumulatoru pārstrāde,  
— nolietotu transportlīdzekļu (ELV) izjaukšana un 
pārstrāde,  
— būvkonstrukciju vai ēku izlases veida 
demontāža, iegūstot pārstrādātus materiālus vai 
ražojumus ar pievienoto vērtību (4),  
— plastmasas  šķirošana un pārstrāde ar pievienoto 
vērtību,  
— bioloģisko atkritumu dalīta vākšana un 
pārstrāde un/vai  
— kompozītmateriālu pārstrāde, lai reģenerētu 
kritiski svarīgas izejvielas.  
Paskaidrojums: Papildus šiem novatoriskajiem 
risinājumiem un LIFE projektam projekta darbības 
laikā un pēc tā jāveic arī citas attiecīgās atkritumu 
apsaimniekošanas darbības saskaņā ar atkritumu 
apsaimniekošanas hierarhiju. 

Vidēja 
prioritāte 

Inovatīva bioloģisko 
atkritumu 
apsaimniekošana un 
attīstīšana, ieskaitot 
dalīto vākšanu, dažādu 
tehnoloģiju ieviešanu. 
atbalsts 
infrastruktūras 
izveidei. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Augsta 
prioritāte 

Pilotprojektos par 
bioloģisko atkritumu 
apsaimniekošanu; īpaši 
ir nepieciešamība pēc 
projektiem saistībā ar 
pārtikas atkritumiem 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Atkritumu sastāvā esošo bīstamo vielu 
identificēšana un atdalīšana, lai projekta ietvaros 
varētu veikt apstrādāto atkritumu pārstrādi ar 
pievienoto vērtību un droši apglabāt bīstamās vielas 

Augsta 
prioritāte 

PHB saturošo iekārtu 
efektīva pārstrāde 
videi draudzīgā veidā 

Daļēji 
ieviests 

Jā 
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Atkritumi un resursefektivitāte (III pielikuma A iedaļas b) punkta iii) 
apakšpunkts)    

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms LIFE 
projektu 
ietvaros 

Jaunu darījumdarbības un/vai patēriņa modeļu un/vai 
pieeju ieviešana, lai atbalstītu resursefektivitāti 
prioritārajās 
rūpniecības nozarēs, kas noteiktas Ceļvedī par resursu 
efektīvu izmantošanu Eiropā un ES rīcības plānā pārejai 
uz aprites ekonomiku, pievēršot uzmanību ražojumu 
izturīgumam, atkārtotai izmantošanai, remontam un 
pārstrādei, kā arī ražojumu pārdošanai alternatīviem 
procesiem. Jau projekta īstenošanas gaitā 
jaunieviestajiem 
darījumdarbības modeļiem un pieejām 
— jāsamazina resursu izmantošana (t. i., materiālu 
izmantošana, enerģijas un/vai ūdens izmantošana 
atkarībā no 
galvenās ietekmes) un  
— jāveicina mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
pārveidošanās un/vai 
— jānodrošina integrēta sociālā dimensija 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

 

Resursefektivitātes jomas tematiskās prioritātes, tostarp attiecībā uz augsni un mežiem, kā arī 

vidi saudzējošu un apritē pamatotu ekonomiku  
 
Resursefektivitāte, vidi saudzējoša un apritē pamatota ekonomika (III pielikuma A iedaļas c) 
punkta i) apakšpunkts)  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms LIFE 
projektu 
ietvaros 

Aprites ekonomikas koncepcijas īstenošana, 
pievēršot uzmanību vismaz vienam no prioritārajiem 
sektoriem ES Rīcības plānā aprites ekonomikai un 
nodrošinot augstas kvalitātes otrreizējo resursu, 
metāllūžņu un/vai atkritumu izmantošanu 
pievienotās vērtības veidošanas ķēdē vai dažādās 
vērtības veidošanas ķēdēs. Jau projekta īstenošanas 
gaitā aprites ekonomikas īstenošanai  
— jāveicina mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) 
pārveidošanās un/vai  
— pievienotās vērtības veidošanas ķēdē(-s) jāintegrē 
sociālā dimensija  

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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Augsne (III pielikuma A iedaļas c) punkta ii) apakšpunkts) 
 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Tādu augsnes noslēgšanas vadlīnijām atbilstošu darbību 
īstenošana, kuru efektivitāte ir augstāka nekā tirgū 
pieejamiem risinājumiem, ar mērķi panākt reģiona vai visas 
valsts teritoriālo attīstību bez papildu zemes apguves vai 
augsnes noslēgšanas. Šīm darbībām jāietver vismaz viens 
no šādiem aspektiem:  
— ierobežojoši un/vai citi korektīvi pasākumi attiecībā uz 
piesārņotām teritorijām,  
— augsnes noslēgšanas seku mazināšana un/vai  
— augsnes noslēgšanas kompensēšana. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

Integrētas ilgtspējīgas augsnes apsaimniekošanas 
prakses īstenošana atbilstīgi Augsnes ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas brīvprātīgajām vadlīnijām ar reģionālu, 
valsts vai transnacionālu tīklu vai organizāciju starpniecību 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

 

  
   

Meži (III pielikuma A iedaļas c) punkta iii) apakšpunkts)   
*Šajā kategorijā ietvertos projektus var uzskatīt par prioritāti tikai gadījumos, kad tajos paredzēts, ka visi ar mežiem 
saistītie, projektos iegūtie kvantitatīvie un kvalitatīvie dati tiks iekļauti Eiropas Meža datu centrā (EFDAC) un vēlāk 
Eiropas 
Komisijas Eiropas Mežu informācijas sistēmā (FISE)  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Efektīva un lietderīga rīku, metodikas, 
paņēmienu, tehnoloģiju un iekārtu 
izmantošana, lai īstenotu dabai 
tuvinātas meža apsaimniekošanas vai 
līdzīgas intensīvākai (5) meža 
apsaimniekošanai un/vai vienvecuma 
un vienas sugas mežaudžu stādīšanai 
alternatīvas mežkopības pieejas (6), 
kuru izmaksefektivitāte ir līdzīga tai, 
ko panāk vidēji liela vai liela mēroga 
darbībās, ko veic līdzvērtīgā intensīvākā 
un/vai vienvecuma un vienas sugas koku 
meža apsaimniekošanas kontekstā (7). 
Paskaidrojums:  
“Dabai tuvināta mežu apsaimniekošana” 
(dažkārt dēvēta arī par “ekoloģiski drošu 
mežsaimniecību” vai “nepārtraukta 
meža klāja mežsaimniecību”) ir 
apsaimniekošana, ko raksturo prakse, 
kurā cenšas atdarināt dabiskos procesus 
un kuras mērķis ir apvienot mežu 
ekonomisko izmantošanu ar dabas 
saglabāšanu. Tā rezultātā tiek iegūti 
aktīvi pārvaldīti vairāklīmeņu, sugām 
bagāti jaukti meži, kas ir relatīvi tuvi 
dabīgiem mežiem. Šis jēdziens ietver 
aktīvu mežu apsaimniekošanu ar 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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koksnes ieguvi, tādēļ to nevajadzētu 
sajaukt ar pieeju, kas nepārprotami 
paredz saglabāt dabiskos procesus, 
piem., neskartās dabas teritorijās. 
Parastā prakse dažādās valstīs var 
nedaudz atšķirties, bet visbiežāk ietvers 
šādus elementus: vietējo vai vietai 
pielāgojušos koku sugu izmantošana, 
dabiskā atjaunošanās, iekārtu ierobežota 
izmantošana, dabas saglabāšanas 
pasākumu iekļaušana, mēslošanas vai 
pesticīdu neizmantošana, ilgs cirtmets, 
kā arī atsevišķu koku izciršana vai 
grupveida mežizstrāde (1) 

Tādu metožu testēšana un ieviešana (2), 
ar kurām esošus mežus ar augstu 
ugunsbīstamību varētu pārveidot par 
noturīgākām mežaudzēm, kurās ir 
zemāks degmateriāla uzkrāšanās un 
uguns izplatīšanās risks; šajās metodēs 
par pamatu izmanto tādu mežkopības un 
zemes apsaimniekošanas praksi, kas dod 
priekšroku daļēji dabiskiem jauktiem vai 
platlapu mežiem, izslēdz saistīto 
ūdensobjektu pārmērīgu izmantošanu 
un/vai nodrošina ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu, tādējādi samazinot 
ugunsgrēku risku un/vai intensitāti. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

  
   

Vides un veselības jomas tematiskās prioritātes, tostarp attiecībā uz ķimikālijām un troksni  
Attiecībā uz vidi un veselību ir jāpēta jaunas metodes, ar kurām samazināt 
ķīmisko vielu, trokšņa un rūpniecisko avāriju ietekmi uz vidi un cilvēka veselību   

Ķīmiskās vielas (III pielikuma A iedaļas d) punkta i) apakšpunkts)  

 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Ietekmes uz vidi vai cilvēku veselību 
samazināšana no vismaz viena šāda 
elementa:  
— vielas, kas identificētas kā 
bīstamas cilvēku veselībai vai videi 
saskaņā ar Regulu par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu 
un iepakošanu (CLP) 
— ķīmisku vielu, tostarp endokrīno 
disruptoru, kombinētā ietekme,  
— nanomateriāli,  
— biocīdi un/vai pesticīdi.  
Minēto panāk ar vienu vai vairākiem 
šādiem pasākumiem:  
— drošāka vai ilgtspējīgāka 
izmantošana,  
— iespējami samazināta eksponētība 
ražojumos vai vidē esošām toksiskām 
vielām un/vai  
— aizstāšana ar drošākām vielām vai 
neķīmiskiem risinājumiem.   

Vidēja 
prioritāte 

Aktualizēt Nacionālo ieviešanas 
plānu par noturīgajiem 
organiskajiem piesārņotājiem 
2005.-2020. gadam un veikt 
pasākumus, kas mazina to 
ietekmi uz vidi un cilvēku 
veselību 

Nav uzsākts atsevišķas 
aktivitātes 
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Troksnis (III pielikuma A iedaļas d) punkta ii) apakšpunkts)   

  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Autoceļu trokšņa samazināšana blīvi 
apdzīvotos pilsētu rajonos, izmantojot 
tādus zema trokšņa līmeņa pārklājumus 
un/vai riepas, kuru aprites cikla 
izmaksas ir līdzīgas standarta 
pārklājumu un/vai riepu izmaksām, bet 
kuri ievērojami samazina trokšņa līmeni.  

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

 
  

   

Rūpnieciskas avārijas (III pielikuma A iedaļas e) punkta iii) apakšpunkts)   

  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Seveso III direktīvas (Direktīva 
2012/18/ES) par lielu ar bīstamām 
vielām saistītu avāriju risku pārvaldību 
īstenošanas sekmēšana, ieviešot īpaši 
rentablus metodiskos rīkus cilvēku 
veselības un vidisko risku kartēšanai 
un domino efekta novēršanai. Projektos 
ir jāparedz, ka šo rīku lietojumu 
demonstrē dažādas atbildīgās personas 
un ka, pamatojoties uz konstatēto, īsteno 
riska novēršanas vai mazināšanas 
pasākumus.  

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

 
  

   

Gaisa kvalitātes un emisijas, tostarp pilsētvidē, jomas tematiskās prioritātes 
 

Gaisa kvalitātes tiesību akti un NEC direktīva (III pielikuma A iedaļas e) punkta i)–ii) apakšpunkts)  
  

   

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Gaisa kvalitātes uzlabošana un daļiņu 
(PM) emisiju samazināšana teritorijās, 
kur mājokļu apsildei plaši izmanto cieto 
kurināmo, piemēram, biomasu, ogles un 
kūdru. Ar šiem projektiem īsteno vienu 
vai vairākus šādus aspektus:  
— tehniskais aspekts,  
— apsaimniekošanas aspekts,  
— regulatīvais aspekts un/vai  
— stimulos balstīti risinājumi  

Vidēja 
prioritāte 

Stimulēt neefektīvu un 
novecojušu sadedzināšanas 
iekārtu nomaiņu individuālajā 
apkurē ar modernākām un 
vides prasībām atbilstošākām 
iekārtām – aktuāli, bet nekas 
nav darīts. Ir veiksmīgi piemēri 
no kaimiņvalstīm (Polija) 

Nav uzsākts Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Gaisa kvalitātes uzlabošanas 
programmas un pasākumu 
ieviešana. Pasākumi tiek 
īstenoti, bet samērā lēni. 
Nepieciešama jaunu pasākumu 
identificēšana un ieviešana 

Daļēji 
ieviests 

Jā 
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Ilgtspējīga autotransporta mobilitāte, 
kas pievēršas gaisa piesārņotāju 
emisijām, kuras ir svarīgi samazināt, lai 
palīdzētu sasniegt gaisa kvalitātes 
standartus, un kas koncentrējas uz vienu 
vai vairākiem šādiem aspektiem:  
— mazāks piesārņojums reālos 
braukšanas apstākļos,  
— mazāk piesārņojoši vai elektriski divu 
vai trīs riteņu transportlīdzekļi un/vai 
attiecīgo infrastruktūras vajadzību 
analīze un īstenošana testēšanas 
apstākļos,  
— elektrisko vai īpaši zemas emisijas 
transportlīdzekļu izmantošana,  
— alternatīvo degvielu izmantošana,  
— novatoriskas transportlīdzekļu 
modernizācijas programmas,  
— alternatīvas piedziņas tehnoloģijas,  
— satiksmes piekļuves sistēmas ar 
augstu ietekmi (piemēram, zemu emisiju 
zonas un autoceļu maksas shēmas), 
izmantojot detalizētus piekļuves 
kritērijus un/vai marķējumu, un/vai  
— novatorisku loģistikas platformu 
izmantošana 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

Ilgtspējīga aviācijas un autoceļiem 
neparedzētas mobilās tehnikas 
(NRMM) mobilitāte, kuras mērķis ir 
samazināt emisijas, jo īpaši pašreizējai 
NRMM, uz kuru (vēl) neattiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2016/1628 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

Lauksaimniecības radītā amonjaka, 
metāna un PM emisiju samazināšana, 
lai atbalstītu uzlabotā ANO/EEK labas 
prakses kodeksa īstenošanu attiecībā uz 
lauksaimniecības radīto emisiju 
samazināšanu (8).  

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

  
   

Rūpniecisko emisiju direktīva (III pielikuma A iedaļas e) punkta iii) apakšpunkts)   

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Piesārņojuma novēršanas un 
samazināšanas paņēmieni, ko 
Rūpniecisko emisiju direktīvā apzīmē kā 
jaunus tehniskos paņēmienus. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

  
   

 
Pilsētvide (III pielikuma A iedaļas e) punkts)    

  
   

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 
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Integrētas pilsētvides politikas un 
regulatīvu pieeju īstenošana 
ilgtspējīgai plānošanai un 
projektēšanai un/vai novatorisku 
tehnisko risinājumu atbalstīšanai, lai 
uzlabotu vismaz vienu no šādiem 
aspektiem:  
— pilsētas sabiedriskais transports un 
mobilitāte,  
— energoefektivitāte vai 
resursefektivitāte vai 
bezemisiju/mazemisijas (1) atjaunojamu 
energoresursu vai materiālu 
izmantošana (2),  
— pārtikas vietēja ražošana un/vai  
— pilsētu ekosistēmu un to pakalpojumu 
stāvokli (3).  

Vidēja 
prioritāte 

Veicināt jaunu tehnoloģiju 
ieviešanu un resursu racionālu 
izmantošanu, tādējādi panākot 
gaisu piesārņojošo vielu 
emisijas samazinājumu un f-
gāzu izmantošanu enerģētikas, 
rūpniecības, transporta un 
lauksaimniecības nozarēs, kā 
arī mājsaimniecībās – aktuāli 
kopējo emisiju samazināšanas 
perspektīvā, atbalstāma 
inovatīvu risinājumu izstrāde 
sektoros, kas potenciāli rada 
vislielākos piesārņojuma 
apjomus, t.sk. transporta 
sistēmas, kuģu pārkraušana un 
termināļu darbība utt. 

Daļēji 
ieviests 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Gaisa kvalitātes uzlabošanas 
programmas un pasākumu 
ieviešana pašvaldībās. Jaunu, 
inovatīvu, efektīvu pasākumu 
identificēšana, testēšana un 
ieviešana  

Daļēji 
ieviests 

Jā 
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Prioritārās jomas LIFE Vides pārvaldība un informācija mērķi ir: 

 

• veicināt izpratnes veidošanu par vides jautājumiem, tostarp vairojot sabiedrības un iesaistīto 

personu atbalstu Savienības politikas veidošanai vides jomā, un sekmēt zināšanu apguvi par 

ilgtspējīgu attīstību un jaunus ilgtspējīga patēriņa modeļus; 

• atbalstīt saziņu, pārvaldību un informācijas izplatīšanu vides jomā un sekmēt zināšanu apmaiņu 

par sekmīgiem risinājumiem un praksi vides jomā, tostarp veidojot iesaistīto personu sadarbības 

platformas un organizējot mācības; 

• popularizēt un veicināt Savienības vides tiesību aktu efektīvāku ievērošanu un izpildi, konkrēti 

sekmējot paraugprakses un politikas pieeju izstrādi un izplatīšanu; 

• veicināt labāku vides pārvaldību, paplašinot iesaistīto personu, tostarp NVO, iesaistīšanos 

politikas apspriešanā un īstenošanā.  

 

Informācijas, komunikācijas un izpratnes veidošanas kampaņas (III 

pielikuma C iedaļas a) punkts) 

  

  

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Attiecīgas mērķauditorijas 
izpratnes veidošana par vides 
problēmām, ES vides politiku, 
rīkiem un/vai tiesību aktiem, lai 
mainītu mērķauditorijas priekšstatus 
un veicinātu videi draudzīgu 
paradumu un prakses pārņemšanu 
un/vai tiešu iedzīvotāju iesaisti. 
Iesniedzējiem ar pietiekamiem 
pierādījumiem jāpamato, ka 
izpratnes līmeņa maiņa projektā 
paredzētajā(-ās) jomā(-s) ir svarīgs 
faktors, kas veicina ES vides politikas 
rīku un/vai tiesību aktu pareizu 
īstenošanu un/vai turpmāku 
pilnveidošanu. Izpratnes veidošanas 
darbību tvērumam jābūt tik plašam, 
cik vajadzīgs konkrētās risināmās 
problēmas gadījumā. Konkrētajām 
vides problēmām, ES vides politikai, 
rīkiem un/vai tiesību aktiem jābūt 
tieši saistītiem ar vienu vai vairākām 
tēmām saskaņā ar turpmāk 
minētajām trim prioritātēm.  

a) Videi saudzīga ilgtspējīga 
izaugsme:  
— ilgtspējīgs patēriņš, kurā 
galvenā uzmanība pievērsta 
tam, lai tiktu novērsta 

Vidēja 
prioritāte 

Nepieciešams veicināt 
iedzīvotāju, namu 
apsaimniekotāju un pašvaldības 
pārstāvju izpratni un atbalstu 
atkritumu šķirošanai. Iestāžu 
darbinieku  politiskā mainība kavē 
sekmīgu atkritumu šķirošanas 
iespējas 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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atkritumu rašanās, jo īpaši 
plastmasas atkritumu, 
pārtikas atkritumu un jūras 
piedrazojuma,  
— pāreja uz aprites 
ekonomiku, jo īpaši 
ilgtspējīgu darījumdarbības 
modeļu, ilgtspējīgas 
ražošanas, ražojumu un 
pakalpojumu ieviešanu.  

b) Sasaiste ar iedzīvotājiem:  
— Natura 2000 un Eiropas 
dabas aizsardzības tiesību 
aktu īstenošanas sniegtās 
priekšrocības saskaņā ar 
Rīcības plānu dabai, 
cilvēkam un ekonomikai,  
— invazīvas svešzemju 
sugas,  
— droša ķimikāliju 
lietošana,  
— dabas, tostarp zaļās 
infrastruktūras un ar to 
saistītu ekosistēmas 
pakalpojumu, sniegtās 
priekšrocības.  

c) No vārdiem pie darbiem:  
— gaisa kvalitāte pilsētu 
rajonos un tās ietekme uz 
veselību un/vai  
— ūdens jomas tiesību aktu 
īstenošanas sniegtās 
priekšrocības. 

Vidēja 
prioritāte 

Uzlabot atkritumu radītāju un 
apsaimniekotāju izpratnes 
veicināšanu kontroli un 
uzraudzību. Pārbaudēs biežāk 
konstatētie pārkāpumi: nav 
iekārtots bīstamo atkritumu 
uzskaites žurnāls un attiecība 
bīstamo atkritumu uzskaite 
netiek veikta, kā arī bīstamie 
atkritumi tiek sajaukti kopā ar 
sadzīves atkritumiem un citi 
līdzīga rakstura pārkāpumi. 
Nemainīgā līmenī bija 
konstatējami sadzīves atkritumu 
nelegālo izgāšana dažādās 
neatļautās vietās, ko joprojām 
veic neapzinīgi iedzīvotāji un 
vainīgos ir ļoti sarežģīti saukt pie 
atbildības 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt iedzīvotājus ar 
visaptverošu un viegli pieejamu 
informāciju par gaisa kvalitāti un 
informēt par individuālām 
iespējām samazināt gaisa 
piesārņojumu – līdz šim nav 
izstrādāta vienota informācijas 
sistēma, bet šāda veida 
elektroniski risinājumi un 
datubāzes būtu vajadzīgas un 
atbalstāmas 

Nav 
uzsākts 

Jā 

 
Vidēja 

prioritāte 

Veiksmīgu apsaimniekošanas 
modeļu un pieeju 
demonstrēšana, iesaistot zemes 
īpašniekus un sabiedrību sugu 
un biotopu apsaimniekošanā un 
dabas daudzveidības 
uzturēšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Sekmīga kontroles procesa atbalsta pasākumi, kā arī atbilstības veicināšanas pasākumi – III 
pielikuma C iedaļas b) punkts 

Informācijas sistēmas, publiskās pārvaldes kvalitāte un brīvprātīga pieeja 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās darbības 
Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Tādu publiskā sektora iestāžu vides 
informācijas sistēmu uzlabošana, 
ar kurām elektroniski vāc, 
apstrādā, uzglabā un kopīgo 
informāciju, izstrādājot un 
piedāvājot jaunas sistēmas vai, ja 
nepieciešams, uzlabojot esošās. 
Projektiem jāuzlabo ES vides 
politikas īstenošana un jāatbilst ES 
ziņošanas saistībām. Paskaidrojums. 
Uzlabojumi var izpausties kā 

Vidēja 
prioritāte 

Digitalizēt ģeoloģiskās 
informācijas sistēmu; uzlabot 
infrastruktūru ģeoloģiskās izpētes 
materiālu (urbumu seržu 
paraugu, plānslīpējumu) 
uzglabāšanai un apstrādei, 
sabiedrības izglītošanai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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samazināts administratīvais slogs, 
uzlabota informācijas apmaiņa 
iestādēs un to starpā, uzlabots vides 
informācijas galalietojums, tostarp 
ziņošana, un labāka galalietotāju, 
tostarp sabiedrības, apkalpošana. 
Projektiem jāuzlabo ķimikāliju 
monitoringa datu pieejamība un 
piekļūstamība regulatīvo procesu 
vajadzībām, izmantojot Ķīmiskā 
monitoringa informācijas platformu 
(IPCHEM), sasaistot un korelējot 
ķimikāliju monitoringa datus ar 
cilvēku un vidiskās veselības datiem. 

Publiskās pārvaldes spēju un 
kvalitātes uzlabošana attiecībā uz 
plāniem, programmām, analīzi, 
pārskatiem un novērtējumiem 
un/vai atļauju izsniegšanu, 
atbrīvojumiem un citiem 
lēmumiem par konkrētām 
darbībām, tostarp, ja nepieciešams, 
sadarbībā ar privātām struktūrām, ar 
mērķi samazināt administratīvo 
slogu, vienlaikus optimizējot 
rezultātus vides jomā un, ja 
nepieciešams, integrējot dabas 
saglabāšanas aspektu.  
 
Ir jāpievēršas vienam vai vairākiem 
turpmāk minētajiem elementiem. 
Plāni, programmas, analīze, pārskati 
un novērtējumi:  
— gaisa kvalitātes uzlabošanas 
plāni,  
— valstu gaisa piesārņojuma 
ierobežošanas programmas,  
— upes baseinu apsaimniekošanas 
plāni un ar tiem saistītās pasākumu 
programmas, analīzes un pārskati,  
— jūras teritoriālie plāni un ar 
tiem saistītās pasākumu 
programmas, kā arī jūras stratēģijas, 
kuru mērķis ir nodrošināt sinerģiju 
ar Natura 2000 un upes baseinu 
apsaimniekošanas plāniem,  
— plūdu riska pārvaldības plāni,  
— rīcības plāni nitrātu jomā ,  
— atkritumu apsaimniekošanas 
plāni,  
— Natura 2000 pārvaldības plāni,  
— Lauku attīstības regulā 
paredzētie meža 
apsaimniekošanas plāni, lai 
nodrošinātu lielāku mežu bioloģisko 
daudzveidību, 
— zemes izmantošanas plāni un 
citi plāni, kuriem nepieciešams 
stratēģiskais vides izvērtējums  ar 
mērķi uzlabot to, cik lielā mērā ņem 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt dabas aizsardzības 
plānus sauszemes un jūras ĪADT 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Aktualizēt novecojušo dabas 
aizsardzības plānus sauszemes 
un jūras ĪADT 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt stratēģiju un rīcības 
plānu piezvejas un 
piesārņojuma ietekmes 
mazināšanai attiecībā uz jūras 
putniem un zīdītājiem 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Informēt pašvaldību un citu 
iesaistīto pušu pārstāvjus par 
UBAP iekļautajiem pasākumiem, 
to realizācijas iespēju 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt Latvijā sastopamo 
Putnu un Biotopu direktīvās 
minēto sugu un biotopu 
sarakstus, kā arī Latvijas 
aizsargājamo sugu sarakstu.  
- Diferencēt prasības Latvijas un 
ES nozīmes sugu un biotopu 
aizsardzībai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt sarakstu ar sugām, 
kam veidojami mikroliegumi 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt Natura 2000 
teritoriju individuālo 
aizsardzības un 
apsaimniekošanas noteikumu 
izstrādi vai optimizēšanu, kā arī 
dabas aizsardzības prasībām 
atbilstošu teritoriju funkcionālā 
zonējuma noteikšanu 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Pārskatīt normatīvo aktu 
prasības attiecībā uz ūdens 
objektu apsaimniekošanu gan 
aizsargjoslā, gan veicot tīrīšanas 
darbus, ņemot vērā vietas 
nozīmi ekosistēmā un 
bioloģiskās daudzveidības 
nodrošināšanā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 



 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

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

vērā ekosistēmas  un to 
pakalpojumus,  
— ekosistēmu pakalpojumu 
izvērtēšana un ar to saistītais 
darbs  un/vai lēmumi, kas ir saistīti 
ar  
— rūpnieciskajām emisijām,  
— atkritumu apsaimniekošanu,  
— ūdens piesārņojumu un ūdens 
ieguvi, 
 — dabas aizsardzību. 
 
Paskaidrojums. Kas attiecas uz 
plāniem, programmām un citiem 
pasākumiem, uz ko koncentrējas 
projektā, spēju uzlabošana un 
publiskās pārvaldes kvalitāte var 
attiekties uz šādiem aspektiem: 
ieinteresēto personu iesaiste un 
atbalstīšana, apspriešanās ar 
sabiedrību, dokumentu satura 
optimizācija, konkrēto pasākumu 
īstenošanas un atbilstības 
uzraudzība, dalīšanās paraugpraksē, 
iedarbīgu metožu izmantošana 
konkrēto pasākumu sagatavošanā, 
pārskatīšanā un to vidiskās ietekmes 
novērtēšanā. Uzlabota monitoringa 
spēja, izmantojot, piem., ļoti 
izkliedētus un reāllaika monitoringa 
paņēmienus, kas saskaņoti ieviesti 
vairākās vietās, palielinās iespējas un 
informatīvo bāzi ne tikai plānu 
izvērtēšanai, bet arī jaunu, dinamisku 
plānu radīšanai. Attiecībā uz Natura 
2000 pārvaldības plāniem un ar 
dabas aizsardzību saistītiem 
lēmumiem ir jāņem vērā Natura 2000 
bioģeogrāfisko semināru ieteikumi. 
Uz lēmumiem, kas saistīti ar dabas 
aizsardzību, attiecas atļauju 
izsniegšanas prasības, kas noteiktas 

Vidēja 
prioritāte 

Iekļaut normatīvajos aktos 
prasības sugu traucējuma 
novēršanai ligzdošanas, 
vairošanās un ziemošanas 
periodos (galvenokārt 
nepieciešams putniem mežos, 
jūrā un purvos) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt pilnīgāku dabas 
aizsardzības mērķu integrēšana 
Lauku Attīstības Programmā 
(LAP): 
- nodrošināt atbalstu daļēji 
dabisko zālāju biotopu 
atjaunošanai; 
- uzlabot agrovides pasākumu 
un zaļināšanas pasākumu 
sasaiti ar bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanu   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt pilnīgāku dabas 
aizsardzības mērķu integrēšanu 
mežsaimniecībā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Integrēt ekosistēmu 
pakalpojumu pieeju dabas 
aizsardzības plānošanā, 
teritorijas plānošanā un Lauku 
attīstības programmā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jā 

Vidēja 
prioritāte 

Nodrošināt ĪADT dabas 
aizsardzības plānu un 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšanu, 
atbilstoši izstrādātajām 
vadlīnijām 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 



 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

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

Biotopu direktīvas 6. panta 3. punktā 
un 6. panta 4. punktā, kā arī sugu 
aizsardzības noteikumi, ko paredz 
Biotopu direktīvas 12. un 16. pants, 
un Putnu direktīvas 5. un 9. pants. 
Novērtējums ietver mērījumu 
veikšanu un modelēšanu, kā arī 
emisiju pārskatu izveidošanu un/vai 
uzlabošanu. Lēmumi ir kompetento 
iestāžu lēmumi nolūkā ievērot 
attiecīgos ES vides tiesību aktus. 

Vidēja 
prioritāte 

Kvalitatīvas zinātniskās 
informācijas iegūšana, apstrāde 
un analīzi lēmumu 
pamatošanai. 
Prioritārās tēmas: 
- invazīvo sugu izplatība un 

kontrolēšanas iespējas; 
- ES nozīmes biotopu izplatība 

jūrā 
- DAP noteiktās pētījumu 

prioritātes: 
1. Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, kurās prioritāri 
veicama izpēte dabas 
vērtību saglabāšanai; 

2. sugas, kurām prioritāri 
izstrādājami vai 
aktualizējami sugu 
aizsardzības plāni; 

3. sugas, par kurām prioritāri 
veicami pētījumi, 
apsaimniekošana vai citi 
pasākumi; 

biotopi, kuriem prioritāri 
izstrādājami vai aktualizējami 
biotopu aizsardzības plāni, 
veicami pētījumi par tiem, 
nepieciešams veikt 
apsaimniekošanas pasākumus 
labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt vienotu metodiku un 
uzsākt ekosistēmu pakalpojumu 
kartēšanu visā Latvijas 
teritorijā 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vidēja 
prioritāte 

Izstrādāt rezultatīvo rādītāju 
dabas aizsardzības un 
saimniecisko interešu 
līdzsvarotības noteikšanai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vienas vai vairāku turpmāk minēto 
brīvprātīgo pieeju izstrāde, 
veicināšana, īstenošana un/vai 
saskaņošana, kā arī to 
izmantošana struktūrās, kas vēlas 
mazināt savas darbības, ražojumu un 
pakalpojumu ietekmi uz vidi:  
— trešo personu veikta 
verifikācija attiecībā uz novatorisku 
tehnoloģiju darbības rezultātiem, kad 
tās ir gatavas tirgum, piemēram, 
Vides tehnoloģiju pārbaude (ETV),  
— Eiropas līmeņa vidiskā pēdas 
nospieduma kategoriju noteikumi 
(PEFCR) un/vai organizācijas 
vidiskā pēdas nospieduma 
nozares noteikumi (OEFSR) 
ražojumiem un nozarēm, uz ko vēl 
neattiecas pašreizējie PEFCR/OEFSR, 
un ar tiem saistītās augstas kvalitātes 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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datubāzes, par pamatu izmantojot 
Eiropas vidiskā pēdas nospieduma 
metodiku  un jaunākās pieejamās 
vadlīnijas ,  
— darbības, pakalpojumi, tīkli un 
jauni darījumdarbības modeļi, lai 
veicinātu atjaunotu, saremontētu, 
uzlabotu un/vai atkārtoti izmantotu 
ražojumu izmantošanu, saistot to arī 
ar ražojumu izturību un plānotu 
materiālo nolietojumu, kā arī 
veicinātu oficiāli atzīta 
ekomarķējuma, piemēram, ES 
ekomarķējuma, izmantošanu, 
— vienotas iepirkumu 
specifikācijas un/vai 
izmantošanas monitoringa rīki 
publiskā sektora iestādēm, kurām ir 
līdzīgas iepirkumu vajadzības, lai 
veicinātu zaļā un aprites publiskā 
iepirkuma izmantošanu,  
— regulatīvu, finanšu vai reputācijas 
stimulu saistīšana ar ekoloģiskajiem 
raksturlielumiem ar EMAS palīdzību,  
— ēku ekoloģisko raksturlielumu 
novērtējums, izmantojot būvniecības 
regulējumu ar pamatindikatoriem 

 

Vidiskās atbilstības nodrošināšana un tiesu pieejamība 

ES prioritāte 
Nacionālā 
prioritāte 

Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Atbalsts vidiskās atbilstības nodrošināšanai, 
izstrādājot un īstenojot vai īstenojot pašreizējās 
pārrobežu, valsts vai reģionālās riskos balstītās 
stratēģijas, lai veicinātu, pārbaudītu un panāktu 
atbilstību, vienlaikus izmantojot administratīvās 
tiesības, krimināltiesības un uzņemoties atbildību 
vides jomā attiecībā uz vienu vai vairākiem šādiem 
aspektiem:  
— ar atkritumiem saistīti noziedzīgi nodarījumi un 
pārkāpumi,  
— savvaļas augu un dzīvnieku kontrabanda,  
— noziedzīgi nodarījumi un pārkāpumi pret 
savvaļas dzīvniekiem un dabu, tostarp nelikumīga 
mežistrāde,  
— difūza un/vai punktveida ūdens avota 
piesārņošana un/vai nelikumīga ūdens ieguve,  
— punktveida un mobili gaisa piesārņojuma avoti.  
 
Paskaidrojums.  
“Riskos balstīts” nozīmē, ka tiek izvērtēts, pirmkārt, 
tas, cik liela ir varbūtība, ka konkrētu kategoriju 
personas izdarīs pārkāpumu, un, otrkārt, tas, cik 
būtiska ir paredzamā ietekme uz vidi un cilvēku 
veselību. Jo lielāka pārkāpuma izdarīšanas varbūtība 
un paredzamā ietekme, jo steidzamāk ir jāiejaucas. 
Iejaukšanās jāizvēlas atbilstoši riska veidam, un tās 
mērķim jābūt riska mazināšanai, ciktāl tas iespējams 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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Atbalsts vidiskās atbilstības nodrošināšanai, 
izveidojot praktiķiem vai ekspertiem, kas nodrošina 
vidisko atbilstību, jaunus pārrobežu, valsts vai 
reģionālos tīklus vai uzlabojot esošos, ja tādi ir, un/vai 
izstrādājot profesionālās kvalifikācijas celšanas un 
mācību  programmas vai uzlabojot esošās, ja tādas ir, 
lai palielinātu saistošo ES vides instrumentu 
ievērošanas līmeni, proti, veicinātu, pārbaudītu un 
panāktu atbilstību, izmantojot gan administratīvās 
tiesības, gan krimināltiesības, gan atbildības 
uzņemšanos vides jomā.  
 
Paskaidrojums.  
Vidiskās atbilstības nodrošināšanas praktiķi var būt 
arī personas, kas strādā iestādēs un struktūrās, kurām 
ir pienākums nodrošināt atbilstību, piemēram, 
vietējās, reģionālajās, policijas un muitas iestādēs, 
vides aģentūrās un inspekcijās, augstākajās valsts 
revīzijas struktūrās un tiesu iestādēs. Tie var būt arī 
nevalstisko organizāciju, kā arī akadēmisko aprindu 
pārstāvji un pētnieki, kas specializējušies vienā vai 
vairākos atbilstības nodrošināšanas aspektos. Ir 
jānodrošina, lai projektos ietvertie profesionālās 
kvalifikācijas celšanas un mācību kursi būtu 
akadēmiski akreditēti, un maksimāli jāizmanto 
informācijas tehnoloģiju potenciāls, piedāvājot, 
piemēram, tīmekļseminārus un masveida atvērtos 
interneta kursus (MOOC), lai ar tālmācības palīdzību, 
cik vien rentabli iespējams, sasniegtu iespējami lielu 
praktiķu loku. 

 

Stiprināt DAP 
kapacitāti (štata 
vietas) ĪADT 
administrēšanai 
un uzraudzībai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

 

Stiprināt valsts 
pārvaldes 
institūciju 
zinātnisko 
kapacitāti  

Atsevišķa
s 

aktivitāte
s 

Atsevišķas 
aktivitātes 

 

Nodrošināt 
pietiekamu sugu 
un biotopu 
ekspertu 
kapacitāti, 
organizējot 
apmācības, kā 
piesaistot 
ekspertus kā 
DAP štata 
darbiniekus 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Inovatīvu rīku un darbību izstrāde un izmantošana 
atbilstības veicināšanai, uzraudzībai un 
panākšanai, izveidojot un izmantojot jaunus (vai 
uzlabojot esošos, ja tādi ir) rīkus un darbības vienā vai 
vairākās šādās kategorijās:  
— riskos balstītas atbilstības veicināšanas sistēmas 
un paņēmieni,  
— riskos balstītas sistēmas un paņēmieni sekmīgai 
saistošo ES vides instrumentu ievērošanas 
uzraudzībai, kā arī pierādījumu iegūšana par 
atbilstības problēmām un to analīze, uz kuru var 
balstīties turpmāko darbību izstrādē, 
— riskos balstītas sistēmas un paņēmieni sekmīgai 
turpmākajai rīcībai un izpildes nodrošināšanai, 
reaģējot uz saistošo ES vides instrumentu 
neievērošanu vai tajos noteikto saistību neizpildi, 
aptverot administratīvo tiesību un krimināltiesību 
izmantošanu un atbildības uzņemšanos vides jomā.  
 
Paskaidrojums  
Riskos balstītu sistēmu un paņēmienu mērķis ir 
izprast, cik labi zemes īpašnieki, rūpniecības nozare, 
MVU, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji un citas 
personas (“personas, kas ir uzņēmušās pienākumus”) 
izpilda pienākumus, kas noteikti saistošajos ES vides 
instrumentos, un kāda būs neatbilstības ietekme uz 
vidi un cilvēku veselību. Pamatojoties uz šo izpratni, ar 
šīm sistēmām un paņēmieniem cenšas uzlabot 
atbilstību un novērst neatbilstību, izmantojot 
veicinošus, uzraudzības un izpildes nodrošināšanas 
pasākumus. Veicināšanas sistēmas un paņēmieni var 
ietvert vadlīnijas, konsultatīvos pakalpojumus, 
izpratnes veidošanas kampaņas, partnerības 
nolīgumus vai pašuzraudzības sistēmas, kas palīdz 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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personām, kuras ir uzņēmušās pienākumus, ievērot 
noteiktās prasības. Uzraudzības sistēmas un 
paņēmieni var ietvert pārbaudes klātienē, novērošanu 
(tostarp, izmantojot satelītus un bezpilota 
lidaparātus), izlases veida pārbaudes, izlūkdatu 
vākšanu, nozares analīzi, policijas izmeklēšanu, datu 
analīzi un vidiskās revīzijas. Arī pēcpārbaudes un 
izpildes nodrošināšanas paņēmieni var aptvert tikpat 
plašu jomu. 

Publiskā sektora iestāžu rīcības uzlabošana 
attiecībā uz iedzīvotāju sūdzībām un 
iesniegumiem vides jautājumos, tostarp, ja 
nepieciešams, sadarbībā ar privātām struktūrām, 
izstrādājot un nodrošinot jaunas sistēmas un 
paņēmienus iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu 
apstrādei vai uzlabojot jau esošās sistēmas, ja tādas ir, 
lai uzlabotu sniegtās informācijas ticamību, veicinātu 
iestāžu un sabiedrības sadarbību, mazinātu 
administratīvo slogu un palīdzētu sekmīgi īstenot 
saistošos ES vides instrumentus.  
 
Paskaidrojums.  
Sistēmas un paņēmieni sūdzību un iesniegumu 
apstrādei var ietvert elektroniskas sūdzību 
pārvaldības sistēmas, uzticības tālruņus, iedzīvotāju 
observatorijas un citas neprofesionālās pētniecības 
platformas. Neprofesionālās pētniecības platformas 
cita starpā ļauj kompetentajām valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm iesaistīt iedzīvotājus vides stāvokļa 
un cita veida uzraudzībā, vienlaikus radot 
saskaņotākus un vieglāk izmantojamus datus. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 

Tiesu iestāžu pieejamības un/vai mediācijas 
veicināšana vides jautājumu risināšanai sabiedrībā, 
kā arī NVO, juristu, tiesu iestāžu, valsts pārvaldes un 
citu ieinteresēto personu vidū, lai uzlabotu zināšanas 
un izpratni par šiem vides strīdu risināšanas veidiem 
un veicinātu to piemērošanu, īpašu uzmanību 
pievēršot  
— cilvēku veselības un labjutības aizsardzībai, 
ņemot vērā prasības, kas noteiktas ES tiesību aktos 
gaisa, ūdens un atkritumu jomā un kas ietvertas LIFE 
tematiskajās prioritātēs,  
— dabas, bioloģiskās daudzveidības un ūdens 
kvalitātes aizsardzībai, ņemot vērā tiesību aktus 
dabas, bioloģiskās daudzveidības un ūdens jomā, ko 
aptver LIFE tematiskās prioritātes,  
— efektīvai Direktīvas par atbildību vides jomā 
piemērošanai.  
 
Projektos par pamatu jāizmanto Komisijas izstrādātie 
vides tiesību apmācības moduļi un zinātība vides 
tiesību jomā. 

Prioritārās rīcības Latvijai nav definētas 
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Apakšprogramma LIFE Klimata pasākumi 

LIFE Klimata pasākumi vērsti konkrēti uz to, lai izpildītu šādus vispārīgos mērķus, kā norādīts 

LIFE programmas 3.pantā: 

 

• sniegtu ieguldījumu pārejā uz resursu efektīvu, klimata ziņā elastīgāku ekonomiku ar zemu 

oglekļa emisiju līmeni; 

• uzlabotu Savienības klimata politikas un tiesību aktu izstrādāšanu, ieviešanu un 

īstenošanu; 

• darbotos kā katalizators un veicinātu klimata mērķu integrāciju un izlīdzināšanu citās 

Savienības politikās un valsts un privātā sektora praksē; 

• atbalstītu labāku klimata pārvaldību visos līmeņos, ieskaitot labāku pilsoniskās 

sabiedrības, NVO un vietējo aktīvistu iesaisti. 

 

Klimata pārmaiņu mazināšanas jomā Latvijas prioritātes izriet no siltumnīcefekta gāzu (SEG) 

emisiju avotu sadalījuma (galvenie SEG avoti ir transports un lauksaimniecība, kā arī enerģētika) 

un nepieciešamības saglabāt un palielināt oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti. Nepieciešami ir gan 

pasākumi, kas uzlabo zināšanu, pieredzes un tehnoloģiju/metožu pieejamību minētajās jomās, gan 

arī pasākumi, kas rada tiešus SEG emisiju samazinājumus un CO2 piesaistes palielinājumu. 

Turklāt pasākumi nepieciešami gan nacionālā, gan reģionālā un pašvaldību līmenī. Prioritārās 

rīcības jomas: 

·         Oglekļa mazietilpīgas attīstības plānošana, īpaši pievēršot uzmanību nozarēm, kas nav 

iekļautas ES emisijas kvotu tirdzniecības shēmā (EKVS) un Kopīgo centienu lēmumā: transports 

un degvielas, lauksaimniecība, būvniecība, zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņas un 

mežsaimniecība(ZIZIMM). 

·         Siltumnīcefekta gāzu uzskaite un monitorings un klimata pārmaiņu mazināšana zemes 

izmantošanas nozarēs.  

·         Zemes izmantošanas attīstība virzienos, kas veicinātu izmešu samazināšanos un vai 

uzglabāšanu. 

·         Aktivitātes, kas vērstas uz EKVS efektīvāku darbību, un kas ietekmē ražošanas nozares, 

kas uzskatāmas par energoneefektīvām un kas pastiprināti ražo SEG izmešus. 

·         Fluorinēto gāzu un ozona slāni noārdošu vielu kontroles aktivitātes.  

·         SEG izmešu monitorings un pārvaldošo iestāžu regulāri ziņojumi. 

  

Pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā Latvijas prioritātes izriet no Latvijai būtiskākajām klimata 

pārmaiņu ietekmēm, proti, ekstrēmu laikapstākļu biežuma un intensitātes palielināšanās, nokrišņu 

daudzuma palielināšanās (t.sk. intensīvu lietusgāžu), karstuma viļņu un sausuma periodu 

palielināšanās, jaunu sugu ienākšana un esošo sugu izmiršana, augšanas sezonas pagarināšanās. 

Nepieciešami ir gan pasākumi, kas uzlabo zināšanu, pieredzes un tehnoloģiju/metožu pieejamību 

minētajās jomās, gan arī pasākumi, kas nodrošina risinājumu praktisku ieviešanu. Turklāt 

pasākumi nepieciešami gan nacionālā, gan reģionālā un pašvaldību līmenī. Prioritārās rīcības 

jomas: 

·         Urbānās vides pielāgošana un zemes izmantošanas plānošana nodrošinot noturību pret 

klimata pārmaiņām. 

·         Infrastruktūras un būvju pielāgošana klimata pārmaiņām, t.sk. zaļās un zilās infrastruktūras 

un ekosistēmu pakalpojumos balstītas aktivitātes.  

·         Ūdens resursu ilgtspējīga pārvaldība reģionos ar paaugstinātu sausuma risku, plūdu un 

krasta zonu pārvaldība. 
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·         Lauksaimniecības, mežsaimniecības un tūrisma nozaru noturība pret klimata pārmaiņām, 

t.sk. salu un kalnu reģionos.  

·         ES tālāko reģionu1 atbalsta pasākumi, sagatavotība ekstrēmiem laikapstākļiem, jo īpaši 

piekrastes zonās. 

 

Klimata pārmaiņu mazināšana    

ES prioritāte 
Ieteicamās rīcības 

Latvijā Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Energoietilpīgas nozares  
Zema oglekļa izmešu līmeņa 
ražošanas un apstrādes 
risinājumu attīstība un ieviešana, 
energointensīvu industriju ar 
augstu oglekļa noplūžu risku 
optimizācija, īpaši pievēršoties 
transporta un degvielu, 
lauksaimniecības, būvniecības, 
zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības nozarēm. 

AER enerģijas 
palielināšana 
elektroenerģijas nozarē 

Nepieciešams 
nodrošināt efektīvas 
atbalsta shēmas 
atbilstošai 
energoresursu 
struktūrai un AER 
tehnoloģiju attīstībai. 
Noteikt administratīvo 
vienkāršošanu - vienas 
pieturas aģentūru; 
samazināt atļauju 
piešķiršanas procedūru 
ilgumu 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Nepieciešams 
nodrošināt koordinētu 
reģionālu pieeju, lai 
ieguldījumus veiktu 
vietās ar atbilstošu 
potenciālu enerģijas 
ražošanai 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Prasības informācijas 
pieejamībai un lielākas 
iespējas AER enerģijas 
patērētājiem 

Konsolidēt izcelsmes 
apliecinājumu sistēmu 
un noteikt pienākumu 
informācijas atklāšanā, 
izmantot izcelsmes 
apliecinājumi (IA), kā arī 
paplašināt IA 
piemērošanas jomu, tos 
piemērojot AER 
gāzveida degvielām/ 
kurināmajiem; izstrādāt 
alternatīvu izsekošanas 
sistēmu AER šķidrajām 
degvielām/ 
kurināmajiem; ar tādām 
sistēmām jāsekmē arī 
AER degvielu/kurināmo 
pārrobežu tirdzniecība 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

 

                                                             
1 Kanāriju salas, Gvadelupe, Reunjona, Martinika, Madeira, Franču Gvijāna, Azoru salas, Majota un 

Senmartēna.  
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Energoietilpīgas nozares  
Zema oglekļa izmešu līmeņa 
ražošanas un apstrādes 
risinājumu attīstība un ieviešana, 
energointensīvu industriju ar 
augstu oglekļa noplūžu risku 
optimizācija, īpaši pievēršoties 
transporta un degvielu, 
lauksaimniecības, būvniecības, 
zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības nozarēm. 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Normatīvā regulējuma 
pilnveidošana un 
īstenošana, t.sk. 
turpināt konsultācijas 
ar ieinteresētajām 
pusēm, tostarp banku 
sektoru, par ESKO 
attīstības veicināšanu. 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Veicināt Viedās 
specializācijas attīstību 
enerģētikas jomā 

Sadarbojoties 
augstskolām, 
pētniekiem un 
uzņēmējiem izstrādāt 
jaunas, inovatīvas 
starpdisciplināras 
studiju programmas un 
attīstīt starpdisciplināro 
pētniecību Viedās 
specializācijas jomās 
enerģētikas nozares 
problēmu risināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Izstrādāt jaunu, 
starpdisciplināru valsts 
pētījumu programmu 
enerģētikas jomā, kas 
veido zināšanu bāzi 
inovācijām visās 
pamatnostādnēs 
ietvertajās tematiskajās 
jomās. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Normatīvā regulējuma 
pilnveidošana un 
īstenošana, t.sk. 
izstrādāt vietējos un 
reģionālos ilgtspējīgus 
enerģētikas attīstības 
plānus, ņemot vērā 
sagatavotos metodiskos 
norādījumus. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

AER enerģijas 
palielināšana 
siltumapgādē un 
aukstumapgādē (RES 
H&C) 

Veicināt AER enerģijas 
un siltuma atgūšanas 
izmantošanu 
centralizētajās 
siltumapgādes sistēmās 
(CSA); dalīšanās 
paraugpraksē 

Daļēji 
ieviests Jā 

Jāuzlabo vecās CSA 
sistēmas atbilstīgi AER 
enerģijas piegādes 
pieaugumam 

Daļēji 
ieviests Jā 
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Energoietilpīgas nozares  
Zema oglekļa izmešu līmeņa 
ražošanas un apstrādes 
risinājumu attīstība un ieviešana, 
energointensīvu industriju ar 
augstu oglekļa noplūžu risku 
optimizācija, īpaši pievēršoties 
transporta un degvielu, 
lauksaimniecības, būvniecības, 
zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības nozarēm. 

Transporta sektora 
dekarbonizācija, 
ietverot pasākumu 
plānu par mazemisiju 
alternatīvās degvielas 
izmantošanu 

Ieviešot stratēģiju par 
alternatīvām degvielām 
un tām nepieciešamo 
infrastruktūru (uzlādes 
punkti, dabasgāzes, 
ūdeņraža uzpildes 
stacijas), veikt 
aptverošu pētījumu par 
sociāli un ekonomiski 
pamatotiem 
pasākumiem atbilstošo 
transportlīdzekļu 
izmantošanas 
paplašināšanai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Transporta sektora 
dekarbonizācija, 
ietverot pasākumu 
plānu par 2 un 3 
paaudzes biodegvielām 

Eiropas Komisija 
fokusējas uz 
pakāpenisku 
atteikšanos no pārtikas 
kultūraugu ražotām 
biodegvielām par labu 
modernākām 
biodegvielām. Būtu 
nepieciešams pētījums 
par 1., 2. un 3.paaudzes 
biodegvielas 
līdzsvarošanas, 
ražošanas un 
izmantošanas iespējām 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Maz-emisiju mobilitāti 
veicinošas vides 
radīšana 

Resursi būtu 
jākoncentrē uz maz-
emisiju un bez-emisiju 
inovācijām un to 
ieviešanu: enerģijas 
akumulācijas risinājumu 
izstrāde (iesk., nākamās 
paaudzes akumulatori); 
modernās biodegvielas 
un sintētiskās degvielas 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Pētniecība un attīstība, 
tehnoloģiju 
demonstrācija un 
izvēršana 

Padziļināti jāizvērtē 
izmaksas un ieguvumi, 
t.sk. sociālās ietekmes, 
nenoteiktības, saistībā 
ar dažādu tehnoloģiju 
izvēli, piemēram, 
atkritumu dedzināšana 
enerģijas ieguvei. Īpaši 
jāpiestrādā pie tā, lai 
inovācijas nokļūtu tirgū, 
un tās būtu komerciāli 
veiksmīgas 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Energoietilpīgas nozares  
Zema oglekļa izmešu līmeņa 
ražošanas un apstrādes 
risinājumu attīstība un ieviešana, 
energointensīvu industriju ar 
augstu oglekļa noplūžu risku 
optimizācija, īpaši pievēršoties 
transporta un degvielu, 
lauksaimniecības, būvniecības, 
zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības nozarēm. 

Inovācijas kapacitātes 
paaugstināšana 

Atbalstīt jaunu vai 
nozīmīgi uzlabotu 
produktu (t.sk., preču 
vai pakalpojumu) vai 
tehnoloģiju (t.sk., 
tehnoloģisko procesu) 
izstrādi, kā arī sekmēt 
zinātnieku un 
uzņēmumu sadarbību 
(lai veicinātu efektīvāku 
enerģijas un resursu 
izmantošanu); atbalsts 
darbības uzsākšanai, 
jauniem produktiem un 
inovācijām, 
kompetences centri. 
Rezultatīvā rādītāja 
mērķa vērtība noteikta 
ļoti ambicioza, 
sasniegšanai 
nepieciešami  ES 
struktūrfondi, arī valsts 
budžets un citi. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Energoefektivitātes 
veicināšana 

Atbalsts 
energoefektivitātes 
veicināšanai, jo īpaši 
energoresursu patēriņa 
mazināšanai: mērķis – 
efektīva energoresursu 
izmantošana un 
enerģijas patēriņa 
samazināšana 
rūpniecības nozarē 
konkurētspējas 
paaugstināšanai. 
Ex-ante izvērtējuma 
aprēķins paredz 
energoefektivitātes 
mērķa daļas izpildi (Ex-
ante izvērtējums, 2016, 
98.lpp) 

Daļēji 
ieviests Jā 

Videi draudzīgi un 
energoefektīvi produkti 
un tehnoloģijas 

Atbalsts uzņēmumiem 
videi draudzīgu un 
energoefektīvu 
produktu un 
tehnoloģiju izstrādei un 
ieviešanai ražošanā: 
mērķis – tehnoloģiski 
ietilpīga un zinātņu 
ietilpīga ražošana, 
efektīva energoresursu 
izmantošana un 
enerģijas patēriņa 
samazināšana 
rūpniecības un citās 
nozarēs konkurētspējas 
paaugstināšanai. 
Rezultatīvā rādītāja 

Daļēji 
ieviests Jā 
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mērķa vērtība noteikta 
ļoti ambicioza, 
sasniegšanai 
nepieciešami  ES 
struktūrfondi, arī valsts 
budžets un citi. 

Rūpniecisko pētījumu 
īstenošana 

Sniegt atbalstu 
rūpniecisko pētījumu 
īstenošanai un 
sadarbībā ar 
augstskolām 
darbaspēka kapacitātes 
paaugstināšanai 
inovatīvajās 
tehnoloģijās. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Atkritumu pārvēršana 
enerģijā 

Izvērtējot iespējas 
noteikt ierobežojumus 
tādu atkritumu, kuriem 
pastāv pārstrādes 
iespējas, apglabāšanai 
ilgtermiņa perspektīvā 
novērtēt dažādu veidu 
(piem., 
līdzsadedzināšana, 
biogāzes ražošana, 
biodegvielas) 
pamatotību, t.sk., 
ievērojot resursa 
pieejamību, ņemot vērā 
esošās vai plānotās 
jaudas kaimiņvalstīs 

Nav 
uzsākts Jā 

"Atkritumu pārvēršana 
enerģijā " ir plašs 
jēdziens, kas aptver 
daudz vairāk par 
atkritumu 
sadedzināšanu. 
Strādājot pie bioloģisko 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzlabošanas un 
attīstīšanas, ir 
nepieciešams plānot 
ieguldījumus jaunās 
atkritumu apstrādes 
jaudās un dažādu 
tehnoloģiju ieviešanu.  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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Energoietilpīgas nozares  
Zema oglekļa izmešu līmeņa 
ražošanas un apstrādes 
risinājumu attīstība un ieviešana, 
energointensīvu industriju ar 
augstu oglekļa noplūžu risku 
optimizācija, īpaši pievēršoties 
transporta un degvielu, 
lauksaimniecības, būvniecības, 
zemes izmantošanas un 
mežsaimniecības nozarēm. 

Zivsaimniecības 
tehnoloģiju izstrāde, 
inovācijas 

Atbalsta sniegšana 
tehnoloģiju izstrādes, 
inovācijas, tostarp 
energoefektivitātes 
palielināšanas, un 
zināšanu pārneses 
stiprināšanai. Atbalstot 
inovācijas zvejas rīkos 
un ierīcēs, kas ir 
energoefektīvāki, tiks 
samazināta zvejas 
ietekme uz jūras vidi, 
piem., atbalsts zvejas 
kuģa dzinēju CO2 
emisiju samazināšanai.  
Atbalsta sniegšana 
tehnoloģiju izstrādes, 
inovācijas un zināšanu 
pārneses stiprināšanai.  
Sadarbības veicināšana 
starp uzņēmumiem un 
zinātniekiem dos 
iespēju zinātnei 
piešķirto resursu 
racionālākā 
izmantošanā un jaunu 
inovatīvu produktu vai 
procesu radīšanā. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Ieguldījumu 
zivsaimniecības 
produktu apstrādes un 
tirdzniecības nozarē 
sekmēšana 

Latvijā zivju apstrādē ir 
izteikti lielas enerģijas 
izmaksas. Jaunu 
produktu izveidošanas 
iniciatīva, kā arī 
produkcijas noieta 
problēmu risināšana 
pamatā ir attiecīgā 
apstrādes uzņēmuma 
vai uzņēmumu 
sadarbības rezultāts. 
Atbalsts inovācijām 
produkcijas apstrādei, 
pievienotās vērtības 
produktu ražošanai, 
t.sk. AER un 
energoefektivitātes 
paaugstināšanai 
ražošanas procesā 
Atbalsts zvejas 
produktu ražošanai, 
izmantojot AER un 
paaugstinot 
energoefektivitāti 

Daļēji 
ieviests Jā 

Jauno prasmju 
programmas Eiropai 
sekmīga ieviešana 

Nepieciešama 
sadarbība nozaru 
prasmju jomā, sasaistot 
to ar attiecīgo nozaru 
izaugsmes stratēģijām, 
lai veicinātu uz 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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inovācijām balstītu 
pāreju uz oglekļa 
mazietilpīgu un aprites 
ekonomiku 

Zemes izmantošanas nozare: 
• Inovatīvi un izmaksu efektīvi 
ainavu un zemes pārvaldības 
paņēmieni, kas ierobežo vai 
samazina emisijas; sevišķi:  
- CH4(metāna) izmešu 
samazināšana lopkopības 
(barošanas, barošanas 
tehnoloģiju, ģenētisko resursu 
izmantošanas, labturības jomās) 
- N2O izmešu samazināšana 
mēslošanas vielās un procesos 
- Mitrāju nosusināšanas 
novēršana vai atjaunošanas 
pasākumi(piemēram, purvu 
nosusināšanas un ugunsgrēku 
novēršana, mitrāju atjaunošana) 
- Lauksaimniecības zemju maiņa 
uz zālaugu platībām 
- Augsekā iekļauto platību 
paplašināšana un neaizņemtās 
papuves platību samazināšana 
- Plāni, kas uzlabo augšņu 
izmantošanu un saglabā zemes 
oglekļa uzglabāšanas kapacitāti 
(piemēram, agro-
mežsaimniecība) 
- Noplicināto platību atjaunošana 
- Klimatam draudzīgu kūdras 
teritoriju apsaimniekošana 
(piemēram, pāreja uz kultūru 
audzēšanu mitrājos) 

Ekosistēmu 
pakalpojumu 
saglabāšana 

Nepieciešami pētījumi 
par iespējām mitrāju 
un kūdras purvu 
atjaunošanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Samazināt vai atteikties 
no mitrāju  apstrādes, 
lai samazinātu eroziju 

Atsevišķas 
aktivitātes Nē 

Izstrādāto purvu 
atjaunošana, atjaunojot 
ūdens režīmu šajās 
teritorijās 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Zemes produktivitātes 
ilgtspējīga palielināšana  

Pilnveidot 
lauksaimniecības praksi, 
meklējot jaunas pieejas 
un pievēršot lielāku 
uzmanību šādām 
iespējām: piemēram, 
efektīva mēslošanas 
līdzekļu lietošana, 
uzlabota kūtsmēslu 
apsaimniekošana, 
labāka lopbarība, 
uzlabota dzīvnieku 
produktivitāte, kā arī 
maksimāla labuma 
gūšana no ekstensīvas 
lauksaimniecības  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vietējās ražošanas 
dažādošana un 
komercializācija, 
veicinot bioekonomikas 
attīstību reģionos 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Prasības bioenerģijas 
ilgtspējai 

Ieviest tiesību aktus un 
standartus biomasas 
izstrādes ilgtspējas 
pierādīšanai, kura tiek 
izmantota enerģijas 
ražošanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

No lauksaimnieciskās 
darbības atkarīgo 
bioloģiski vērtīgo zālāju 
uzturēšana 

Maksājumi agrovides 
un klimata saistībām: 
atbalsts (kompensācijas 
maksājums par platību), 
lai uzturētu no 
lauksaimnieciskās 
darbības atkarīgos 
bioloģiski vērtīgos 
zālājus, nodrošinot tiem 
atbilstošu 
apsaimniekošanu. 
Atbalsts par zālāja 
biotopa vai putnu 
dzīvotnes uzturēšanu 
videi draudzīgā veidā, 

Daļēji 
ieviests Nē 
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ekstensīvi noganot vai 
nopļaujot, atbilstoši 
mainot ierasto 
saimniekošanas praksi. 

Bioloģiskās 
lauksaimniecības 
prakses un metožu 
izmantošanas 
veicināšana 

Maksājums, lai pārietu 
uz bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi 
un metodēm – atbalsts 
saimniecībām, kuras 
pirmo reizi uzsāk 
pielietot bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi 
un metodes, lai uzsāktu 
bioloģisko ražošanu 
saimniecībā 

Daļēji 
ieviests Nē 

Maksājums, lai 
saglabātu bioloģiskās 
lauksaimniecības praksi 
un metodes - atbalstīt 
saimniecības, kuras, 
apsaimniekojot 
lauksaimniecības 
platību, ražo bioloģiskās 
lauksaimniecības 
produktus. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Lauksaimniecības 
nozaru riska negatīvās 
ietekmes mazināšana 

Atbalsts ražošanas 
potenciāla atjaunošanai 
par ieguldījumiem 
epizootiju un epifitotiju 
cietušā 
lauksaimnieciskās 
ražošanas potenciāla 
atjaunošanā. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Zināšanu pārnese un 
informētības 
paaugstināšana 

Atbalsts profesionālās 
izglītības un prasmju 
apguves darbībām - par 
lauksaimniecības (t.sk. 
bioloģiskās 
lauksaimniecības), 
mežsaimniecības un 
pārtikas ražošanas 
(izņemot 
zivsaimniecības 
produktus), 
konkurētspējas 
uzlabošanas, kā arī 
zemes un meža 
apsaimniekošanas, 
vides un klimata, 
ilgtspējīgu dabas 
resursu 
apsaimniekošanu 
veicinošu 
saimniekošanas metožu 
pielietošanas, 
atjaunojamajiem 
energoresursiem, 
zinātnes atziņu un 

Daļēji 
ieviests Nē 
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jaunas prakses 
pielietojamības u.c. 
jautājumiem. 

Atbalsts individuālu 
konsultāciju 
pakalpojumu 
izmantošanas 
veicināšanai. 
Konsultācijas 
paredzētas par 
savstarpējās atbilstības 
prasībām, vides 
aizsardzību, higiēnu, 
dzīvnieku labturību un 
labiem 
lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, videi 
draudzīgām 
saimniekošanas 
metodēm, meža 
apsaimniekošanas 
jautājumiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, kā 
arī par jautājumiem, 
kas uzlabotu 
saimniecības, 
uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma 
ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, 
kā arī nekaitīgumu 
klimatam un noturību 
pret klimata 
pārmaiņām. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ 

Uzlabot meža 
ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē: 
meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ: 
mērķis – lai maz 
produktīvās platībās 
ieaudzētu mežaudzi, 
tādējādi uzlabotu 
zemes izmantošanas 
efektivitāti, samazinātu 
erozijas risku un 
palielinātu CO2 
piesaisti; Veicināt 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšanu 
neizmantotajās LIZ: 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšana un 
kopšana 

Daļēji 
ieviests Jā 

Augšņu karšu 
sagatavošana 

Sagatavot augšņu 
kartes, kas atbilst 
starptautiskajai 
klasifikācijai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Siltumnīcefekta gāzu uzskaite no 
zemes izmantošanas 
• Vietēja, reģionālā un 
starpreģionu līmeņa projekti, kas 
zemes resursu apsaimniekotājiem 
atvieglo oglekļa krājumu un 
plūsmu uzraudzību un uzskaiti. 
• Projekti, kas uzlabo uzraudzību 
un saziņu par zālaugu platību 
zudumu, agrāko un esošo kūdras 
platību utt. kā oglekļa glabātuvju 
degradāciju. 
• Oglekļa 
auditēšanas/nospieduma 
novērtējuma rīku un ar tiem 
saistītu marķēšanas un kvalitātes 
uzlabošanas shēmu attīstīšana un 
veicināšana 
• Lauksaimniecību zemes 
izmantošanas analīze un zema 
izmešu līmeņa metožu ieviešana 
plašā ģeogrāfiskā teritorijā, tai 
skaitā arī zemes izmantošanas 
kalkulatoru izmantošana  

Zināšanu pārnese un 
informētības 
paaugstināšana 

Atbalsts profesionālās 
izglītības un prasmju 
apguves darbībām - par 
lauksaimniecības (t.sk. 
bioloģiskās 
lauksaimniecības), 
mežsaimniecības un 
pārtikas ražošanas 
(izņemot 
zivsaimniecības 
produktus), 
konkurētspējas 
uzlabošanas, kā arī 
zemes un meža 
apsaimniekošanas, 
vides un klimata, 
ilgtspējīgu dabas 
resursu 
apsaimniekošanu 
veicinošu 
saimniekošanas metožu 
pielietošanas, 
atjaunojamajiem 
energoresursiem, 
zinātnes atziņu un 
jaunas prakses 
pielietojamības u.c. 
jautājumiem. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Prasības bioenerģijas 
ilgtspējai 

Sīkāk izstrādāt meža 
biomasai piemērojamās 
ilgtspējas prasības, 
iekļaujot ZIZIMM 
emisijas valstu 
saistībās, ko tās 
uzņēmušās Parīzes 
nolīgumā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldību 
teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšana 

Integrēt ĪADT dabas 
aizsardzības plānus un 
pašvaldību teritorijas 
attīstības plānojumu, lai 
sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

SEG emisiju un SEG 
prognožu monitoringa 
veikšana 

Nodrošināt ikgadējo 
SEG emisiju un SEG 
prognožu monitoringu 

Daļēji 
ieviests Nē 

Vides aizsardzības 
aspektu integrēšana 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 

Integrēt vides 
aizsardzības aspektus 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 
un ievērot šos aspektus, 
īstenojot plānojumu 
praksē 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vides informācijas, 
monitoringa un 
kontroles sistēmas 
nodrošināšana 

Nodrošināt efektīvas 
vides informācijas, 
monitoringa un 
kontroles sistēmu, tajā 
skaitā dažādu datu bāzu 
uzlabojumus, kas 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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palīdzētu novērtēt 
vides kvalitāti un dabas 
resursus. 

Ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana un cietās 
biomasas izmantošana 
• Klimatam draudzīgu 
mežsaimniecības metožu 
attīstīšana, ja tās vērstas uz 
apmežošanu, mežu atjaunošanu, 
oglekļa saglabāšanu mežos un 
mežu apsaimniekošanas 
uzlabošanu(t.sk. apsekošanu, 
retināšanu, augsnes saglabāšanu) 
• Projekti, kuru mērķis ir novērtēt 
un ieviest oglekļa dzīves cikla 
plūsmas produkciju un 
transformāciju biomasā 
sabiedrībai svarīgās ekonomikas 
apstrādes posmos, t.s. kaskādes 
princips 
• Biomasas efektīva pārvēršana 
atjaunojamas enerģijas vai 
barības avotos, ar mērķi 
samazināt SEG izmešus ar 
alternatīviem izejmateriāliem 
(demonstrācijas teritorijas, 
piegādes ķēžu organizācija, 
siltuma un enerģijas ražošana, ar 
papildiespēju ražot arī 
materiālus) 
• Projekti, kuru ietvaros tiek 
īstenota mežkopības tehnoloģiju 
ar zemu oglekļa izmešu līmeni 
ieviešana mežsaimniecībā un 
apvienota valsts un privātā 
sektora prakse ar transformējošu 
ietekmi (t.i., ilgstošas izmaiņas 
rīcībās attiecīgajās mērķa nozarēs 
vai reģionos) 

Prasības bioenerģijas 
ilgtspējai 

Sīkāk izstrādāt meža 
biomasai piemērojamās 
ilgtspējas prasības, 
iekļaujot ZIZIMM 
emisijas valstu 
saistībās, ko tās 
uzņēmušās Parīzes 
nolīgumā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Meža 
apsaimniekošanas 
ilgtspējība 

Tā kā mežu 
apsaimniekošana ir 
galvenais biomasas 
ieguves avots enerģijas 
un koksnes ražošanai, 
jāievieš uzskaites 
noteikumi mežu 
apsaimniekošanai, kas 
nodrošinātu stabilu 
pamatu atjaunojamo 
energoresursu politikai 
un bioekonomikas 
turpmākai attīstīšanai 
pēc 2020. gada 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Resursu vietējās 
izmantošanas 
palielināšana 

Nepieciešami pētījumi 
par efektīviem 
instrumentiem un 
pasākumiem biomasas 
resursu vietējās 
izmantošanas 
palielināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Zināšanu un tehnoloģiju 
pārnese 

Atbalstīt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi 
meža nozarē, t.sk., 
ražošanas 
blakusproduktu (skaidu, 
šķeldu, mizas, u.c.) 
ekonomiski pamatotā 
izmantošanā; 
kompetences centri, 
t.sk., pētniecības un 
inovatīvu iekārtu 
iegādei 

Daļēji 
ieviests Jā 

Pētniecības un 
testēšanas 
infrastruktūras attīstība 

Atbalstīt 
mežsaimniecības, 
kokapstrādes, koksnes 
ķīmijas un 
mēbeļrūpniecības 
pētniecības un 
testēšanas 
infrastruktūras 
attīstību; P&A 
infrastruktūras 
attīstīšana viedās 
specializācijas jomās un 
zinātnisko institūciju 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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institucionālās 
kapacitātes stiprināšana 

Energoefektivitāte 
apstrādes rūpniecības 
uzņēmumos 

Atbalstīt pirmreizējās 
investīcijas koksnes 
biomasas un 
kokapstrādes 
blakusproduktu 
pārstrādei, iesk., 
energoefektivitāti 
apstrādes rūpniecības 
uzņēmumos 

Daļēji 
ieviests Nē 

Kompetenču un 
tehnoloģiju pārnese 

Atbalstīt ārvalstu 
kompetenču un 
tehnoloģiju pārnesi 
meža nozares 
uzņēmumu attīstībai: 
kompetences centri, 
t.sk., pētniecības un 
inovatīvu iekārtu 
iegādei, kā arī jaunu 
produktu ieviešana 
ražošanā 

Daļēji 
ieviests Jā 

Zinātniski pamatota 
informācija par 
bioloģisko daudzveidību 

Iegūt, uzturēt un 
regulāri novērtēt 
zinātniski pamatotu 
informāciju par 
bioloģisko daudzveidību 
- meža bioloģiskās 
daudzveidības 
monitorings; 
Veikt īpaši aizsargājamo 
meža un ar mežu 
saistīto biotopu 
kartēšanu - bioloģiskās 
daudzveidības 
saglabāšanas un 
ekosistēmu aizsardzības 
priekšnoteikumi  

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Meža vērtības 
palielināšanas 
pasākumi 

Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības 
un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanā: mērķis – 
veicināt oglekļa 
saglabāšanu un 
piesaisti, atbalstu 
piešķir jaunaudžu 
retināšanai un 
jaunaudžu retināšanai 
ar atzarošanu; 
neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņai 
saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem 
par koku ciršanu mežā; 
valdošās koku sugas 
nomaiņa baltalkšņa 
sugu mežaudzēs no 30 
gadu vecuma vai 

Daļēji 
ieviests Nē 
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blīgznas sugu 
mežaudzēs. 

Meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ 

Uzlabot meža 
ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē: 
meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ: 
mērķis – lai maz 
produktīvās platībās 
ieaudzētu mežaudzi, 
tādējādi uzlabotu 
zemes izmantošanas 
efektivitāti, samazinātu 
erozijas risku un 
palielinātu CO2 
piesaisti; Veicināt 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšanu 
neizmantotajās LIZ: 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšana un 
kopšana 

Daļēji 
ieviests Jā 

Mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstības kontrole 

Kontrolēt mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstību normatīvo 
aktu prasībām: mērķis – 
regulējošo normatīvo 
aktu ievērošanas 
uzraudzība (lai 
veicinātu ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ugunsgrēkos un citās 
dabas katastrofās 
cietuša meža potenciāla 
atjaunošana 

Atbalstīt meža 
atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām 
(ugunsgrēki, vēja, 
sniega postījumi, plūdi, 
kaitēkļi, slimību 
masveida izplatība) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Preventīvi pasākumi 
mežsaimniecības 
ieguldījumu risku 
mazināšanai 

Veikt preventīvus 
pasākumus 
mežsaimniecības 
ieguldījumu risku 
mazināšanai (kaitēkļi, 
slimības) - meža 
kaitēkļu un slimību 
monitorings 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Meža nozares zinātnes 
attīstība 

Koncentrēt pētījumus 
Latvijas meža nozares 
attīstībai prioritārajos 
pētījumu virzienos RIS3 
definētajās 
Bioekonomikas jomās - 
praktiskas ievirzes 
pētījumi, granti 
pēcdoktorantūras 
pētījumi, inovāciju 
granti studentiem. 
Veicināt zināšanu 

Daļēji 
ieviests Nē 
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pārnesi, zināšanu 
apmaiņu un saderību ar 
ārvalstu R&D centriem 
prioritārajos pētījumu 
virzienos (saskaņā ar 
RIS3 pasākumu plānu) - 
atbalsts starptautiskās 
sadarbības projektiem 
pētniecībā un inovācijās 

 
Pielāgošanās klimata pārmaiņām    

ES prioritāte 
Ieteicamās rīcības 

Latvijā Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Pārrobežu plūdu riska 
pārvaldība, uz ES Plūdu Direktīvu 
balstītu sadarbības līgumu 
veicināšana 

Ekosistēmu 
pakalpojumu 
atjaunošana 

Izstrādāto purvu 
atjaunošana, atjaunojot 
ūdens režīmu šajās 
teritorijās 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Plūdu riska informācijas 
sistēmas izveidošana 

Izveidot plūdu riska 
informācijas sistēmu 
visai Latvijas teritorijai 
plūdu apdraudējuma un 
seku prognozēšanai, 
nodrošinot tai publisku 
pieejamību 

Daļēji 
ieviests Jā 

Vides informācijas, 
monitoringa un 
kontroles sistēmas 
nodrošināšana 

Nodrošināt efektīvas 
vides informācijas, 
monitoringa un 
kontroles sistēmu, tajā 
skaitā dažādu datu bāzu 
uzlabojumus, kas 
palīdzētu novērtēt 
vides kvalitāti un dabas 
resursus. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Tiesiskais regulējums 
par rīcību avārijas 
situācijās 

Pilnveidot tiesisko 
regulējumu par rīcību 
avāriju situācijās un 
avārijās 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība 

Mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā 
tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides 
piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Pārrobežu krastu pārvaldība ar 
uzsvaru uz blīvi apdzīvotiem 
līdzenumiem un piekrastes 
pilsētām 

Mazo ostu attīstība 

Uzņēmējdarbību 
veicinošas publiskās 
infrastruktūras izbūve 
un rekonstrukcija 
piekrastē (daļēji 

Daļēji 
ieviests Nē 
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VARAM atbildības 
pasākums) 

Sabiedrības veselības 
adaptācija 

Izstrādāt sabiedrības 
veselības adaptācijas 
rīcības programmu 
kopējās adaptācijas 
klimata pārmaiņām 
rīcības programmas 
ietvaros 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

 

Pārrobežu krastu pārvaldība ar 
uzsvaru uz blīvi apdzīvotiem 
līdzenumiem un piekrastes 
pilsētām 

Dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldību 
teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšana 

Integrēt ĪADT dabas 
aizsardzības plānus un 
pašvaldību teritorijas 
attīstības plānojumu, lai 
sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Pielāgošanās pasākumu 
īstenošana 

Īstenot efektīvus 
pielāgošanās 
pasākumus un tos 
integrēt teritoriju 
attīstības plānošanā un 
nozaru politikā ar mērķi 
mazināt klimata 
pārmaiņu ietekmi un 
pielāgoties tām. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Laba jūras vides 
stāvokļa sasniegšana 

Īstenot jūras stratēģiju 
atbilstoši Jūras vides 
aizsardzības un 
pārvaldības likumam, 
tai skaitā, īstenot 
pasākumu programmu, 
lai panāktu labu jūras 
vides stāvokli 

Daļēji 
ieviests Jā 

Vides aizsardzības 
aspektu integrēšana 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 

Integrēt vides 
aizsardzības aspektus 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 
un ievērot šos aspektus, 
īstenojot plānojumu 
praksē 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība 

Mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā 
tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides 
piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu. 

Daļēji 
ieviests Jā 
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Integrētās jūrniecības 
politikas izstrāde un 

īstenošana 

Cilvēku darbību 
izraisītās pārmaiņas var 
apdraudēt ļoti unikālās 
Baltijas jūras 
ekosistēmas, ko nosaka 
īpatnie ģeogrāfiskie un 
hidromorfoloģiskie 
apstākļi, saglabāšanu. 
Pasākumu programmas 
saskaņā ar Jūras 
stratēģijas 
pamatdirektīvu (Eiropas 
Parlamenta un 
Padomes direktīvu 
2008/56/EK), izstrāde 
un īstenošana sekmēs 
jūras vides saglabāšanu, 
novērsīs tās stāvokļa 
pasliktināšanos. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Pielāgošanās integrācija pilsētas 
zemju izmantošanas plānošanā, 
nodrošinot izvietojumu un dabas 
resursu pārvaldību 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana ēkās 

Jāizstrādā un jāievieš 
atbalsta instrumenti 
gandrīz nulles enerģijas 
patēriņa ēku 
būvniecībai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldību 
teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšana 

Integrēt ĪADT dabas 
aizsardzības plānus un 
pašvaldību teritorijas 
attīstības plānojumu, lai 
sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vides aizsardzības 
aspektu integrēšana 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 

Integrēt vides 
aizsardzības aspektus 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 
un ievērot šos aspektus, 
īstenojot plānojumu 
praksē 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība 

Mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā 
tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides 
piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Ilgtspējīgas un klimata ziņā 
elastīgākas lauksaimniecības, 
mežsaimniecības un tūrisma 
nozares 

Ekosistēmu 
pakalpojumu 
saglabāšana 

Nepieciešami pētījumi 
par iespējām mitrāju 
un kūdras purvu 
atjaunošanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Samazināt vai atteikties 
no mitrāju  apstrādes, 
lai samazinātu eroziju 

Atsevišķas 
aktivitātes Nē 
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Izstrādāto purvu 
atjaunošana, atjaunojot 
ūdens režīmu šajās 
teritorijās 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Zemes produktivitātes 
ilgtspējīga palielināšana  

Pilnveidot 
lauksaimniecības praksi, 
meklējot jaunas pieejas 
un pievēršot lielāku 
uzmanību šādām 
iespējām: piemēram, 
efektīva mēslošanas 
līdzekļu lietošana, 
uzlabota kūtsmēslu 
apsaimniekošana, 
labāka lopbarība, 
uzlabota dzīvnieku 
produktivitāte, kā arī 
maksimāla labuma 
gūšana no ekstensīvas 
lauksaimniecības  

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Prasības bioenerģijas 
ilgtspējai 

Ieviest tiesību aktus un 
standartus biomasas 
izstrādes ilgtspējas 
pierādīšanai, kura tiek 
izmantota enerģijas 
ražošanai 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

No lauksaimnieciskās 
darbības atkarīgo 
bioloģiski vērtīgo zālāju 
uzturēšana 

Maksājumi agrovides 
un klimata saistībām: 
atbalsts (kompensācijas 
maksājums par platību), 
lai uzturētu no 
lauksaimnieciskās 
darbības atkarīgos 
bioloģiski vērtīgos 
zālājus, nodrošinot tiem 
atbilstošu 
apsaimniekošanu. 
Atbalsts par zālāja 
biotopa vai putnu 
dzīvotnes uzturēšanu 
videi draudzīgā veidā, 
ekstensīvi noganot vai 
nopļaujot, atbilstoši 
mainot ierasto 
saimniekošanas praksi. 

Daļēji 
ieviests Nē 

 

Atbalsts individuālu 
konsultāciju 
pakalpojumu 
izmantošanas 
veicināšanai. 
Konsultācijas 
paredzētas par 
savstarpējās atbilstības 
prasībām, vides 
aizsardzību, higiēnu, 
dzīvnieku labturību un 
labiem 
lauksaimniecības un 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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vides apstākļiem, videi 
draudzīgām 
saimniekošanas 
metodēm, meža 
apsaimniekošanas 
jautājumiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, kā 
arī par jautājumiem, 
kas uzlabotu 
saimniecības, 
uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma 
ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, 
kā arī nekaitīgumu 
klimatam un noturību 
pret klimata 
pārmaiņām. 

Meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ 

Uzlabot meža 
ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē: 
meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ: 
mērķis – lai maz 
produktīvās platībās 
ieaudzētu mežaudzi, 
tādējādi uzlabotu 
zemes izmantošanas 
efektivitāti, samazinātu 
erozijas risku un 
palielinātu CO2 
piesaisti; Veicināt 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšanu 
neizmantotajās LIZ: 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšana un 
kopšana 

Daļēji 
ieviests Jā 

Prasības bioenerģijas 
ilgtspējai 

Sīkāk izstrādāt meža 
biomasai piemērojamās 
ilgtspējas prasības, 
iekļaujot ZIZIMM 
emisijas valstu 
saistībās, ko tās 
uzņēmušās Parīzes 
nolīgumā 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Meža 
apsaimniekošanas 
ilgtspējība 

Tā kā mežu 
apsaimniekošana ir 
galvenais biomasas 
ieguves avots enerģijas 
un koksnes ražošanai, 
jāievieš uzskaites 
noteikumi mežu 
apsaimniekošanai, kas 
nodrošinātu stabilu 
pamatu atjaunojamo 
energoresursu politikai 
un bioekonomikas 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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turpmākai attīstīšanai 
pēc 2020. gada 

Resursu vietējās 
izmantošanas 
palielināšana 

Nepieciešami pētījumi 
par efektīviem 
instrumentiem un 
pasākumiem biomasas 
resursu vietējās 
izmantošanas 
palielināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Zināšanu un tehnoloģiju 
pārnese 

Atbalstīt zināšanu un 
tehnoloģiju pārnesi 
meža nozarē, t.sk., 
ražošanas 
blakusproduktu (skaidu, 
šķeldu, mizas, u.c.) 
ekonomiski pamatotā 
izmantošanā; 
kompetences centri, 
t.sk., pētniecības un 
inovatīvu iekārtu 
iegādei 

Daļēji 
ieviests Jā 

Pētniecības un 
testēšanas 
infrastruktūras attīstība 

Atbalstīt 
mežsaimniecības, 
kokapstrādes, koksnes 
ķīmijas un 
mēbeļrūpniecības 
pētniecības un 
testēšanas 
infrastruktūras 
attīstību; P&A 
infrastruktūras 
attīstīšana viedās 
specializācijas jomās un 
zinātnisko institūciju 
institucionālās 
kapacitātes stiprināšana 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Kompetenču un 
tehnoloģiju pārnese 

Atbalstīt ārvalstu 
kompetenču un 
tehnoloģiju pārnesi 
meža nozares 
uzņēmumu attīstībai: 
kompetences centri, 
t.sk., pētniecības un 
inovatīvu iekārtu 
iegādei, kā arī jaunu 
produktu ieviešana 
ražošanā 

Daļēji 
ieviests Jā 
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Meža vērtības 
palielināšanas 
pasākumi 

Atbalsts meliorācijas 
sistēmu pārbūvei un 
atjaunošanai, t.sk., 
pārbūvētajam vai 
atjaunotajam 
meliorācijas objektam 
pieguļošu brauktuvju 
klātņu pārbūvei vai 
atjaunošanai (bez 
seguma), ..., minēto 
ceļu izveidošanai ar 
betona plākšņu klājumu 
lauksaimniecībā 
izmantojamu augsto 
sūnu purvā vai 
izstrādātā kūdras purvā. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Pāreja uz jaunākās 
paaudzes tehnoloģijām 
un iekārtām 

Palielināt darba 
ražīgumu, pārejot uz 
jaunākās paaudzes 
tehnoloģijām un 
iekārtām (lai veicinātu 
resursu efektīvāku 
izmantošanu): UIN 
nodokļa atlaides un 
paātrināta amortizācija 
(saskaņā ar spēkā esošo 
regulējumu) un finanšu 
pieejamības sekmēšana 

Daļēji 
ieviests Jā 

Mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstības kontrole 

Kontrolēt mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstību normatīvo 
aktu prasībām: mērķis – 
regulējošo normatīvo 
aktu ievērošanas 
uzraudzība (lai 
veicinātu ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ugunsgrēkos un citās 
dabas katastrofās 
cietuša meža potenciāla 
atjaunošana 

Atbalstīt meža 
atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām 
(ugunsgrēki, vēja, 
sniega postījumi, plūdi, 
kaitēkļi, slimību 
masveida izplatība) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Preventīvi pasākumi 
mežsaimniecības 
ieguldījumu risku 
mazināšanai 

Veikt preventīvus 
pasākumus 
mežsaimniecības 
ieguldījumu risku 
mazināšanai (kaitēkļi, 
slimības) - meža 
kaitēkļu un slimību 
monitorings 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Jaunu koksnes 
produktu un 
uzņēmumu attīstība 

Zināšanu pārnese 
uzņēmumiem, kas 
strādā ķīmijas, 
farmācijas un 
kosmētikas biznesā par 
meža koksnes un 
nekoksnes vērtībām, 
piem., kompetences 
centri, t.sk., pētniecības 
un inovatīvu iekārtu 
iegādei, inovācijas 
vaučeri, inovācijas 
motivācijas programma 

Daļēji 
ieviests Jā 

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība 

Veicināt 
konkurētspējīgu 
tūrisma produktu 
attīstību, atbalstot 
jaunu, inovatīvu, ar 
augstāku pievienoto 
vērtību tūrisma 
produktu izstrādi 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā 
tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides 
piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Tūrisma produktu 
kvalitātes uzlabošana 

Nodrošināt labāku 
nozares tiesisko 
regulējumu un atbalstu 
gan tūrisma 
komersantiem, gan 
produktu patērētājiem 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Ilgtspējīga ūdens resursu 
pārvaldība; cīņa pret 
tuksnešošanos un meža 
ugunsgrēkiem uz sausumu 
orientētās teritorijās 

Ekosistēmu 
pakalpojumu 
atjaunošana 

Izstrādāto purvu 
atjaunošana, atjaunojot 
ūdens režīmu šajās 
teritorijās 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Meža vērtības 
palielināšanas 
pasākumi 

Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības 
un ekoloģiskās vērtības 
uzlabošanā: mērķis – 
veicināt oglekļa 
saglabāšanu un 
piesaisti, atbalstu 
piešķir jaunaudžu 
retināšanai un 
jaunaudžu retināšanai 
ar atzarošanu; 
neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņai 
saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem 

Daļēji 
ieviests Nē 
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par koku ciršanu mežā; 
valdošās koku sugas 
nomaiņa baltalkšņa 
sugu mežaudzēs no 30 
gadu vecuma vai 
blīgznas sugu 
mežaudzēs. 

Atbalsts meliorācijas 
sistēmu pārbūvei un 
atjaunošanai, t.sk., 
pārbūvētajam vai 
atjaunotajam 
meliorācijas objektam 
pieguļošu brauktuvju 
klātņu pārbūvei vai 
atjaunošanai (bez 
seguma), ..., minēto 
ceļu izveidošanai ar 
betona plākšņu klājumu 
lauksaimniecībā 
izmantojamu augsto 
sūnu purvā vai 
izstrādātā kūdras purvā. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ 

Uzlabot meža 
ilgtermiņa ieguldījumu 
globālajā oglekļa apritē: 
meža ieaudzēšana 
neizmantotajās LIZ: 
mērķis – lai maz 
produktīvās platībās 
ieaudzētu mežaudzi, 
tādējādi uzlabotu 
zemes izmantošanas 
efektivitāti, samazinātu 
erozijas risku un 
palielinātu CO2 
piesaisti; Veicināt 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšanu 
neizmantotajās LIZ: 
mistrotu mežaudžu 
ieaudzēšana un 
kopšana 

Daļēji 
ieviests Jā 

Mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstības kontrole 

Kontrolēt mežu 
apsaimniekošanas 
atbilstību normatīvo 
aktu prasībām: mērķis – 
regulējošo normatīvo 
aktu ievērošanas 
uzraudzība (lai 
veicinātu ilgtspējīgu 
resursu izmantošanu) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 



 

 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  

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

Meža ugunsdrošības 
uzraudzība 

Mazināt meža 
apsaimniekošanas 
risku, veicot un 
organizējot meža 
ugunsdrošības 
uzraudzību un meža 
ugunsdzēsības darbus, 
piem., uguns 
novērošanas torņi, 
tehniskais 
nodrošinājums, 
novērošanas kameras 

Daļēji 
ieviests Jā 

Ugunsgrēkos un citās 
dabas katastrofās 
cietuša meža potenciāla 
atjaunošana 

Atbalstīt meža 
atjaunošanu pēc dabas 
katastrofām 
(ugunsgrēki, vēja, 
sniega postījumi, plūdi, 
kaitēkļi, slimību 
masveida izplatība) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Centralizētās 
kanalizācijas un 
ūdensapgādes 
pakalpojumu 
pieejamības un 
kvalitātes palielināšana 

Paplašināt kanalizācijas 
tīklus un rekonstruējot 
kvalitātes prasībām 
neatbilstošus 
ūdensapgādes tīklus 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

 

Pilsētu pielāgošana klimata 
pārmaiņām:  
- Vietējo pielāgošanās stratēģiju 
un rīcības plānu un vietējo 
pašvaldību sadarbību 
izstrādāšana un īstenošana; 
- Inovatīvu pielāgošanās 
risinājumu izstrāde un ieviešana 
pilsētās (ieskaitot 
ūdenssaimniecību, enerģētiku, 
būvniecību un veselības nozari); 
- Zaļās infrastruktūras 
sekmēšana un attīstība pilsētās 

Viedo mājokļu un tīklu 
īstenošana praksē 

Viedo ierīču 
standartizēšana un 
sinerģijas ar citām 
mājokļa sistēmām 
patēriņa optimizēšanai 

Nav 
uzsākts Jā 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana ēkās 

Jāizstrādā un jāievieš 
atbalsta instrumenti 
gandrīz nulles enerģijas 
patēriņa ēku 
būvniecībai 

Nav 
uzsākts 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Normatīvā regulējuma 
pilnveidošana un 
īstenošana, t.sk. 
izstrādāt vietējos un 
reģionālos ilgtspējīgus 
enerģētikas attīstības 
plānus, ņemot vērā 
sagatavotos metodiskos 
norādījumus. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Plašas rīcības izvēles 
sniegšana patērētājiem 

Elastībai piemītošā 
potenciāla īstenošana 
atbilstīgi 
nepieciešamajai 
slodzei; enerģijas rēķinu 
samazināšana ar 
pašražošanu un 
pašpatēriņu (enerģijas 
decentralizēta ražošana 
no AER) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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AER enerģijas 
palielināšana 
siltumapgādē un 
aukstumapgādē (RES 
H&C) 

Veicināt AER enerģijas 
un siltuma atgūšanas 
izmantošanu 
centralizētajās 
siltumapgādes sistēmās 
(CSA); dalīšanās 
paraugpraksē 

Daļēji 
ieviests Jā 

AER enerģijas 
palielināšana 
siltumapgādē un 
aukstumapgādē (RES 
H&C) 

Jāuzlabo vecās CSA 
sistēmas atbilstīgi AER 
enerģijas piegādes 
pieaugumam 

Daļēji 
ieviests Jā 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana ēkās 

Obligātā centrālās 
valdības ēku 3% 
platības renovācija, 
pašvaldību, industriālo 
ēku un daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku 
renovācija (2014-2020. 
gada ES fondu 
plānošanas periods) 

Daļēji 
ieviests Nē 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu īstenošana 
daudzdzīvokļu ēkās, tai 
skaitā veicinot viedas 
energovadības un 
atjaunojamo 
energoresursu 
izmantošanu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu īstenošana 
pašvaldību ēkās, lai 
samazinātu primārās 
enerģijas patēriņu un 
pašvaldību izdevumu 
samazināšanos par 
siltumapgādi, veicot 
ieguldījumus pašvaldību 
ēkās atbilstoši 
pašvaldību attīstības 
programmās 
noteiktajām 
prioritātēm. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Mazemisiju mobilitāti 
veicinoša vide 

Pilsētām aktīvi 
jāpiedalās mazemisiju 
mobilitāti veicinošas 
vides nodrošināšanai, 
piemēram, pilsētas 
mēru pakta, u.c. 
uzsākto iniciatīvu 
ietvaros 

Daļēji 
ieviests Jā 
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Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu 
nodrošināšana 

Organizēt sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumus, 
nodrošinot Sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu likumā 
garantētās minimālās 
pasažieru pārvadājumu 
vajadzības, t.sk., 
pilnveidot maršrutu 
tīklu, lai nodrošinātu 
100% sabiedriskā 
transporta 
pakalpojumu 
pieejamību un 
administratīvo teritoriju 
savstarpējo 
savienojamību visā LR 
teritorijā; Rīgas pilsētas 
sabiedriskā transporta 
uzlabošana (tramvaju 
infrastruktūras 
attīstība) un publiskos 
transportu ārpus Rīgas 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldību 
teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšana 

Integrēt ĪADT dabas 
aizsardzības plānus un 
pašvaldību teritorijas 
attīstības plānojumu, lai 
sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Centralizētās 
kanalizācijas un 
ūdensapgādes 
pakalpojumu 
pieejamības un 
kvalitātes palielināšana 

Paplašināt kanalizācijas 
tīklus un rekonstruējot 
kvalitātes prasībām 
neatbilstošus 
ūdensapgādes tīklus 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vides aizsardzības 
aspektu integrēšana 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 

Integrēt vides 
aizsardzības aspektus 
pašvaldību teritoriju 
attīstības plānojumos 
un ievērot šos aspektus, 
īstenojot plānojumu 
praksē 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Būvniecības 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošana 

Uzlabot būvniecības 
pakalpojumu kvalitāti, 
vienlaikus veidojot 
vienotu kvalitātes 
mērījumu sistēmu 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Jauno ēku 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Nodrošināt prasību 
izpildi attiecībā 
jaunajām ēkām, kas 
būvētas pēc 2021. g. 
Tām jābūt gandrīz 
nulles enerģijas ēkām. 
Jaunas ēkas ir jāplāno 
kā viedas zema vai 
nulles enerģijas 
patēriņa ēkas 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Klimata pārvaldība un informācija   

ES prioritāte 
Ieteicamās rīcības 

Latvijā Nepieciešamās 
darbības 

Politikas 
izpilde 

Izpildāms 
LIFE 

projektu 
ietvaros 

Nacionālo klimata un enerģijas 
stratēģiju īstenošana (2030.gada 
vai 2050.gada stratēģijas) 

Rīcības Latvijai nav definētas 

 

Fluorēto gāzu lietotāju un 
iekārtu izplatītāju izglītošana un 
kapacitātes veicināšana 

Samazināt fluorētu 
siltumnīcefekta gāzu (F-
gāzu) emisijas 

Ierobežot F-gāzu 
apjomu, aizstāt tās ar 
videi draudzīgākām 
alternatīvām, samazināt 
F-gāzu emisijas no 
iekārtām, pilnveidot F-
gāzu uzskaites sistēmu 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Projekti, kas veicina patērētāju 
iespējas izmantot praktiskus 
degvielas ietaupījumus 
automašīnās un furgonos, kā arī 
ļauj patērētājiem izdarīt 
informētu izvēli iegādājoties 
auto ar zemiem kaitīgo izmešu 
rādītājiem. 

Transporta sistēmas 
optimizācija un tās 
efektivitātes 
uzlabošana 

Digitālo tehnoloģiju 
integrēšana ilgtspējīgas 
mobilitātes koncepcijās 
un ieviešana visos 
transporta veidos 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Transporta sistēmas 
optimizācija un tās 
efektivitātes 
uzlabošana 

Lai transporta nozarē 
pilnībā izmantotu 
digitalizācijas sniegtās 
priekšrocības, ir 
nepieciešams izveidot 
tiesisko regulējumu, kas 
stimulētu šādu 
tehnoloģiju izstrādi un 
ieviešanu tirgū. 
Jāsagatavo 
likumdošanas pamats 
digitālo risinājumu 
ieviešanai - digitālās 
tehnoloģijas jāintegrē 
ilgtspējīgas mobilitātes 
koncepcijās, ieviešana 
visos transporta veidos 
(ceļu satiksmē Eiropas 
Komisija izstrādā 
satvaru šādu sistēmu 
ātrai un koordinētai 
ieviešanai visā ES) 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Virzība uz bezemisiju 
transportlīdzekļiem 

Nepieciešamas 
rīcībpolitikas, lai 
veicinātu efektivitātes 
pieaugumu, un 
inovācijas 
transportlīdzekļos, kā 
arī pieprasījumu pēc 
šādiem produktiem. 
Jāturpina strādāt pie 
maz emisiju vai bez-
emisiju 
transportlīdzekļu tirgu 
izveides; nodokļu 
instrumenti, kas ir 
dalībvalstu pārziņā, ir 
jāpārskata, lai 
nodrošinātu pozitīvu 
stimulu maz emisiju 
transportlīdzekļiem un 
transportlīdzekļos 
izmantojamajiem 
energoresursiem. 
Jāizmanto publiskais 
iepirkums kā 
instruments, īpaši 
pilsētu un vietējās 
pašpārvaldes iestādēs 
un sabiedrisko 
transportlīdzekļu 
(piem., autobusi) 
sektorā (notiek "tīro" 
transportlīdzekļu 
direktīvas pārskatīšana 
piemērošanas jomas 
paplašināšanai 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Maz-emisiju mobilitāti 
veicinoša vide 

Resursi būtu 
jākoncentrē uz maz-
emisiju un bez-emisiju 
inovācijām un to 
ieviešanu: enerģijas 
akumulācijas risinājumu 
izstrāde (iesk., nākamās 
paaudzes akumulatori); 
modernās biodegvielas 
un sintētiskās degvielas 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Maz-emisiju mobilitāti 
veicinošas vides 
radīšana 

Pilsētām aktīvi 
jāpiedalās mazemisiju 
mobilitāti veicinošas 
vides nodrošināšanai, 
piemēram, pilsētas 
mēru pakta, u.c. 
uzsākto iniciatīvu 
ietvaros 

Daļēji 
ieviests Jā 

Elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes infrastruktūras 
attīstīšana 

Attīstīt 
elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes infrastruktūru 
Latvijā (SAM 4.4.1) 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 
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Vērtībizglītībā balstītu 
indivīda profesionālo 
un sociālo prasmju 
attīstības veicināšana 

Nodrošināt atbalstu 
neformālās izglītības 
programmu 
īstenošanai, lai 
stiprinātu bērnu un 
jauniešu pilsonisko 
apziņu un 21. gadsimta 
kompetences un 
prasmes – radošumu, 
uzņēmējdarbību, 
dabaszinības un 
tehnoloģiskās, efektīvas 
komunikācijas prasmes, 
kritisko domāšanu u.c. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Klimata politikas monitorings, 
vērtēšana un ex-post 
novērtēšana. Koordinācijas 
platformu izveide attiecībā uz 
klimata politikas uzraudzību, 
vērtēšanu un ex-post 
novērtējumu, lai atbalstītu 
rentablu klimata saglabāšanas 
darbības izstrādi, gan 
novēršanas, gan ieviešanas 
jomā. 

Rīcības Latvijai nav definētas 

 
Labās prakses un apzinātības 
veicināšanas aktivitātes vērstas 
uz pielāgošanos klimata 
pārmaiņām. Praktisku un 
noderīgu pielāgošanās 
indikatoru un monitoringa 
sistēmu attīstība, kā arī lokāla 
plānošanas līmeņa pielāgošanās 
klimata pārmaiņām 

Patērētāju līdzdalības 
veicināšana ar 
starpniecības un 
kolektīvo shēmu 
palīdzību 

Izveidot kolektīvās 
shēmas un kopienu 
iniciatīvas, jaunus 
darījumu darbības 
modeļus, reģionālā un 
vietējā mēroga 
iniciatīvas kā saikni 
starp lēmumu 
pieņēmējiem, 
iedzīvotājiem un 
novatoriem 

Nav 
uzsākts Jā 

AER enerģijas 
palielināšana 
elektroenerģijas nozarē 

Nepieciešams 
nodrošināt efektīvas 
atbalsta shēmas 
atbilstošai 
energoresursu 
struktūrai un AER 
tehnoloģiju attīstībai. 
Noteikt administratīvo 
vienkāršošanu - vienas 
pieturas aģentūru; 
samazināt atļauju 
piešķiršanas procedūru 
ilgumu 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Viedo enerģijas 
skaitītāju ieviešanas 
veicināšana 

Palielināt patērētāju 
izpratni par savu 
enerģijas patēriņu un 
radot iespēju to regulēt 
un samazināt patērēto 
energoresursu 
daudzumu 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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Naudas un enerģijas 
ietaupīšana, pateicoties 
labākai informētībai 

Uzlabot patērētāju 
rēķinos norādītās 
informācijas skaidrību 
un salīdzināmību; 
palielināt patērētāju 
izpratni par enerģijas 
cenu individuālajām 
komponentēm; 
piekļuve reāllaikā vai 
gandrīz reāllaikā datiem 
par patēriņu; viedie 
skaitītāji 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

AER enerģijas 
palielināšana 
siltumapgādē un 
aukstumapgādē (RES 
H&C) 

Veicināt AER enerģijas 
un siltuma atgūšanas 
izmantošanu 
centralizētajās 
siltumapgādes sistēmās 
(CSA); dalīšanās 
paraugpraksē 

Daļēji 
ieviests Jā 

Energoefektivitātes 
paaugstināšana ēkās 

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumu īstenošana 
pašvaldību ēkās, lai 
samazinātu primārās 
enerģijas patēriņu un 
pašvaldību izdevumu 
samazināšanos par 
siltumapgādi, veicot 
ieguldījumus pašvaldību 
ēkās atbilstoši 
pašvaldību attīstības 
programmās 
noteiktajām 
prioritātēm. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Sabiedrības 
informēšana un 
izglītošana par 
energoefektivitātes 
lietderību 

Informēt un izglītot 
sabiedrību par dažādām 
energoefektivitātes 
palielināšanas iespējām 
un praksi 

Daļēji 
ieviests Jā 

Mazemisiju mobilitāti 
veicinoša vide 

Pilsētām aktīvi 
jāpiedalās mazemisiju 
mobilitāti veicinošas 
vides nodrošināšanai, 
piemēram, pilsētas 
mēru pakta, u.c. 
uzsākto iniciatīvu 
ietvaros 

Daļēji 
ieviests Jā 

Kompetenču un 
tehnoloģiju pārnese 

Atbalstīt ārvalstu 
kompetenču un 
tehnoloģiju pārnesi 
meža nozares 
uzņēmumu attīstībai: 
kompetences centri, 
t.sk., pētniecības un 
inovatīvu iekārtu 
iegādei, kā arī jaunu 
produktu ieviešana 
ražošanā 

Daļēji 
ieviests Jā 
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Dabas aizsardzības 
plānu un pašvaldību 
teritorijas attīstības 
plānojumu integrēšana 

Integrēt ĪADT dabas 
aizsardzības plānus un 
pašvaldību teritorijas 
attīstības plānojumu, lai 
sekmētu pielāgošanos 
klimata pārmaiņām   

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Pielāgošanās pasākumu 
īstenošana 

Īstenot efektīvus 
pielāgošanās 
pasākumus un tos 
integrēt teritoriju 
attīstības plānošanā un 
nozaru politikā ar mērķi 
mazināt klimata 
pārmaiņu ietekmi un 
pielāgoties tām. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Sabiedrības izglītošana 
par klimata pārmaiņām 
un pielāgošanās tām 

Izglītot sabiedrību par 
klimata pārmaiņām un 
pielāgošanos tām, kā 
arī iesaistīt iedzīvotājus 
politikas veidošanā un 
ieviešanā. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Ilgtspējīga tūrisma 
attīstība 

Mazināt antropogēnās 
slodzes, tai skaitā 
tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides 
piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz 
īpaši aizsargājamiem 
biotopiem un sugām, 
veidojot kvalitatīvu 
tūrisma un dabas 
izziņas infrastruktūras 
tīklu. 

Daļēji 
ieviests Jā 

Uzvedības maiņa lokālā vai 
(starp)reģionālā līmenī, plaša 
mēroga izmešu samazināšanas 
un resursefektivitātes darbības.  

Viedo enerģijas 
skaitītāju ieviešanas 
veicināšana 

Palielināt patērētāju 
izpratni par savu 
enerģijas patēriņu un 
radot iespēju to regulēt 
un samazināt patērēto 
energoresursu 
daudzumu 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Zināšanu pārnese un 
informētības 
paaugstināšana 

Atbalsts profesionālās 
izglītības un prasmju 
apguves darbībām - par 
lauksaimniecības (t.sk. 
bioloģiskās 
lauksaimniecības), 
mežsaimniecības un 
pārtikas ražošanas 
(izņemot 
zivsaimniecības 
produktus), 
konkurētspējas 
uzlabošanas, kā arī 
zemes un meža 
apsaimniekošanas, 
vides un klimata, 
ilgtspējīgu dabas 
resursu 

Daļēji 
ieviests Nē 
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apsaimniekošanu 
veicinošu 
saimniekošanas metožu 
pielietošanas, 
atjaunojamajiem 
energoresursiem, 
zinātnes atziņu un 
jaunas prakses 
pielietojamības u.c. 
jautājumiem. 

Atbalsts individuālu 
konsultāciju 
pakalpojumu 
izmantošanas 
veicināšanai. 
Konsultācijas 
paredzētas par 
savstarpējās atbilstības 
prasībām, vides 
aizsardzību, higiēnu, 
dzīvnieku labturību un 
labiem 
lauksaimniecības un 
vides apstākļiem, videi 
draudzīgām 
saimniekošanas 
metodēm, meža 
apsaimniekošanas 
jautājumiem, klimata 
pārmaiņu ietekmi, kā 
arī par jautājumiem, 
kas uzlabotu 
saimniecības, 
uzņēmuma un/vai 
ieguldījuma 
ekonomiskos un 
ekoloģiskos rādītājus, 
kā arī nekaitīgumu 
klimatam un noturību 
pret klimata 
pārmaiņām. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Sabiedrības un meža 
īpašnieku informēšana 
un izglītošana 

Uzlabot sabiedrības 
izpratni par ilgtspējīgu 
meža apsaimniekošanu, 
koksnes kā atjaunojama 
resursa, t.sk., 
energoresursa, 
priekšrocībām un meža 
nozares ieguldījumu 
tautsaimniecībā un 
sociālajā jomā (Valsts 
budžets, MAF). 
Paaugstināt meža 
īpašnieku, mednieku un 
sabiedrības informētību 

Daļēji 
ieviests Jā 
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par medību saimniecību 
(ZM budžets, (MAF) 

Veicināt pašvaldību 
kompetenču un 
izpratnes attīstību 
saskarsmes jautājumos 
starp meža nozari un 
pašvaldību (ZM budžeta 
ietvaros, MAF). 
Nodrošināt zināšanu 
pārnesi un informācijas 
apmaiņu meža 
īpašniekiem - zināšanu 
pārneses un 
informācijas pasākumi 
un mūžizglītība (ZM 
budžeta ietvaros, MAF). 
Paaugstināt meža 
īpašnieku informētību 
par sev piederošā meža 
stāvokli un veicamajiem 
mežsaimnieciskajiem 
pasākumiem - 
konsultācijas 

Daļēji 
ieviests Jā 

Sabiedrības izglītošana 
par klimata pārmaiņām 
un pielāgošanās tām 

Izglītot sabiedrību par 
klimata pārmaiņām un 
pielāgošanos tām, kā 
arī iesaistīt iedzīvotājus 
politikas veidošanā un 
ieviešanā. 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 

Vides izglītības sistēmu 
un vides informācijas 
kampaņu īstenošana 

Sniegt atbalstu vides 
izglītības sistēmai un 
sabiedriskajām vides 
informācijas kampaņām 

Daļēji 
ieviests Jā 

„Zaļais” publiskais 
iepirkums 

Veicināt “zaļā” publiskā 
iepirkuma piemērošanu 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Apmācības par rīcībām 
avāriju gadījumā 

Nodrošināt regulāru 
apmācību par rīcībām 
avāriju gadījumā 

Daļēji 
ieviests Nē 

Sabiedrības 
informēšana par vides 
monitoringa 
rezultātiem 

Nodrošināt savlaicīgu 
un regulāru sabiedrības 
informēšanu par vides 
monitoringa 
rezultātiem 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Pārtikas racionāla 
izmantošana 

Informēt un izglītot par 
iespējām izmantot 
pārtikas atkritumus 
utilizācijas iespējām, kā 
arī par iespējām pārejai 
uz mazāk emitējošu 

Atsevišķas 
aktivitātes Jā 
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pārtiku 

Jauno prasmju 
programmas Eiropai 
sekmīga ieviešana 

Nepieciešama 
sadarbība nozaru 
prasmju jomā, sasaistot 
to ar attiecīgo nozaru 
izaugsmes stratēģijām, 
lai veicinātu uz 
inovācijām balstītu 
pāreju uz oglekļa 
mazietilpīgu un aprites 
ekonomiku 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Izglītības vides 
kvalitātes 
paaugstināšana 

Nodrošināt atbalstu 
prioritārajiem 
virzieniem augstākajā 
izglītībā, sekmējot tās 
atbilstību darba tirgus 
prasībām un attiecīgi 
palielinot studējošo 
īpatsvaru dabaszinātnēs 
un inženierzinātnēs no 
kopējā studējošo skaita. 

Daļēji 
ieviests Nē 

Izglītības iestāžu 
institucionālās izcilības 
attīstīšana 

Sniegt atbalstu 
informatīvu pasākumu 
īstenošanai skolēniem 
motivācijas uzlabošanai 
dabaszinātņu apguvē, 
t.sk. karjeras veidošanā 
dabaszinātnēs. 

Daļēji 
ieviests 

Atsevišķas 
aktivitātes 

Vērtībizglītībā balstītu 
indivīda profesionālo 
un sociālo prasmju 
attīstības veicināšana 

Nodrošināt atbalstu 
neformālās izglītības 
programmu 
īstenošanai, lai 
stiprinātu bērnu un 
jauniešu pilsonisko 
apziņu un 21. gadsimta 
kompetences un 
prasmes – radošumu, 
uzņēmējdarbību, 
dabaszinības un 
tehnoloģiskās, efektīvas 
komunikācijas prasmes, 
kritisko domāšanu u.c. 

Daļēji 
ieviests Jā 

 


