
LIFE programmas iespējas
Jānis Vēbers

janis.vebers@lvafa.gov.lv



LIFE programma
• Finanšu instruments klimata un vides kvalitātes 

inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai

• Kopējais budžets 2018.-2020.gadam 1,66 miljardi eiro

• Projekta pieteicēji – jebkura juridiska persona
• Projektam var piesaistīt partnerus

• Divas apakšprogrammas:
– Vide (75% kopējā budžeta – 1.24 miljardi)
– Klimats (25% kopējā budžeta – 0.41 miljards)



LIFE VIDE

• Vide un resursefektivitāte
Izstrādāt un testēt tādas metodes, praksi un risinājumus, īstenojot
projektus, kas risina vides problēmas (atkritumi, gaiss, ūdens,
piesārņojums, resursu efektīva izmantošana, energoefektivitāte u.c.)

• Daba un bioloģiskā daudzveidība
sniegt ieguldījumu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu
īstenošanā, jo īpaši tiešās dabas aizsardzības aktivitātēs (NATURA
2000, sugas un biotopi)

• Vides pārvaldība un informācija
veicināt izpratnes veidošanu par vides jautājumiem, atbalstīt
komunikāciju, pārvaldību un informācijas apmaiņu vides jomā,
paplašināt ieinteresēto pušu iesaistīšanos vides politikas īstenošanā



LIFE KLIMATS

• Klimata pārmaiņu mazināšana

ieviest risinājumus, pieejas un metodes, kas efektīvi mazina
klimata pārmaiņas (samazina kaitīgos izmešus, SEG gāzes,
vispārējo temp. paaugstināšanos u.c)

• Pielāgošanās klimata pārmaiņām

veicināt ES klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un
ieviešanu, piedāvājot risinājums klimata pārmaiņu radītajām
problēmām (plūdu risks, piesārņojums u.c.)

• Klimata pārvaldība un informācija

veicināt izpratni un komunikāciju, sekmēt zināšanu apmaiņu
klimata politikas jomā



LIFE TRADICIONĀLIE PROJEKTI

1. Izmēģinājuma projekti – prototipi, inovācijas, jaunas 
tehnoloģijas un metodes

2. Demonstrāciju projekti – demonstrē tehnoloģijas vai 
metodes, kas ir jaunas konkrētajā kontekstā

3. Paraugprakses projekti – izmanto pārbaudītas un piemērotas 
metodes, pieejas un tehnoloģijas

4. Informācijas, izpratnes veidošana un izplatīšanas projekti



Prioritārā joma Pieļaujamie projektu veidi

Vide un resursefektivitāte Izmēģinājuma projekti
Demonstrācijas projekti

Daba un Bioloģiskā daudzveidība Izmēģinājuma projekti
Demonstrācijas projekti
Paraugprakses projekti

Vides pārvaldība un informācija Informācijas, izpratnes veidošanas un 
izplatīšanas projekti

Klimata pārmaiņu mazināšana Izmēģinājuma projekti
Demonstrācijas projekti
Paraugprakses projekti

Pielāgošanās klimata pārmaiņām Izmēģinājuma projekti
Demonstrācijas projekti
Paraugprakses projekti

Klimata pārvaldība un informācija Informācijas, izpratnes veidošanas un 
izplatīšanas projekti





- Skaidri definēta vides vai klimata problēma

- Zināmi tās cēloņi

- Tiek piedāvāti risinājumi, kuri tiešā veidā risina konkrēto 
problēmu

- Mērāmi sākotnējie parametri, konkrēti sasniegšanas 
indikatori

- Liels demonstratīvs, inovāciju un rezultātu izmantošanas 
potenciāls

LIFE projektu formāts





- Iespēja pārbaudīt, testēt un demonstrēt savu ideju ar zemu 
pašu finanšu ieguldījumu

- Neierobežots finansējuma apjoms

- Neierobežots projekta īstenošanas laiks

- Pieteicējs jebkura juridiska persona

- Avansa maksājums

- Elastīga programma (20% manevra iespējas budžeta pozīcijās)

- 7% overheads – administratīvās izmaksas, par kurām nav 
jāatskaitās

LIFE stiprās puses:



- Projekta ietvaros plānota liela infrastruktūras būvniecība (> 
EUR 500 000) – attiecināmas izmaksas – nolietojums (līdz 
25%)

- Lielu daļu no projekta izmaksām sastāda pamatlīdzekļi –
attiecināmās izmaksas- nolietojums (līdz 50%)

- Projekts pēc būtības ir pētniecisks

- Projekta aktivitātes ir balstītas uz ārpakalpojuma sniedzējiem 
(nedrīkst pārsniegt 35%)

LIFE nav piemērota, ja:



• Standarta līdzfinansējuma likme – 55%

• Maksimālais līdzfinansējuma apjoms izteikts gan kā %
no kopējām projekta izmaksām, gan kā maksimālā
summa, bet ne vairāk kā faktiskie projekta izdevumi

• Manevra iespējas katrā budžeta pozīcijā 20% no
apstiprinātās izdevumu pozīcijas, izņemot overheads,
kuru maksimālā summa ir 7% no kopējām faktiskajām
izmaksām

EK līdzfinansējuma principi



Projekta budžets 2018



• Avansa maksājums (30%)
Izņēmums – projekti, īsāki par 2 gadiem VAI kur EK līdzfinansējums 
ir mazāk kā 300 000 eiro (70%)

• Vidus maksājums (40%) 
Tikai tad, kad 100% no avansa maksājuma ir iztērēti

• Gala maksājums (20-30%) 
Faktisko izdevumu līdzsvarošanai

Maksājumu veikšanas termiņi – avanss un vidus maksājumi– 60 
dienas, gala maksājums – 90 dienas no atbilstošo dokumentu 
akceptēšanas brīža.  

EK maksājumu kārtība





- LIFE REGULA Nr. 1293/2013

- LIFE daudzgadu darba programma 2018-2020

- Vadlīnijas projektu pieteicējiem

- Vērtēšanas vadlīnijas

Svarīgi dokumenti





LIFE 2019
uzsaukums: aprīļa sākums

Projekta iesnieguma iesniegšana Septembris, 2019
Vērtēšanas rezultāts Aprīlis, 2020
Projekta uzsākšana Jūlijs, 2020

1. Koncepcijas jūnijs, 2019
Lēmums par koncepcijām Oktobris, 2019
2. Projekta iesnieguma 
iesniegšana

Janvāris, 2020

Vērtēšanas rezultāts Maijs, 2020
Projekta uzsākšana Jūlijs, 2020

Divpakāpju uzsaukums

KLIMATS (CCA, CCM, GIC)

VIDE (ENV-RE, BIO, INF)



Uzrakstīt LIFE projektu nav viegli 
un ātri

- Lieli priekšizpētes darbi

- Sarežģīti papildus sniedzamie dokumenti

- Projekta pieteikums pilnībā atbilst vadlīnijām – ievērotas 
visas obligātās prasības

- Sīki un smalki izplānotas izmaksas un veicamās aktivitātes



LIFE atbalsta vienība



LIFE Atbalsta vienība 
piedāvā:

Bezmaksas konsultācijas – klātienē (Rīgā, Eksporta ielā 5) , 
telefoniski, e-pastā - savlaicīga tipiskāko kļūdu novēršana, 
kvalitatīvāki projektu pieteikumi

Semināri projektu rakstītājiem un īstenotājiem

Atbalsts partnerības meklējumos





1. Vides problēma, kas pamatota ar datiem

2. Ideja kā risināt

3. Tehnoloģija/metode/pieeja

4. Aktivitātes

5. Budžets (indikatīvi)

No iesniedzēja sagaidām:



Paldies!
Jānis Vēbers

Tālr.: 28665583
E-pasts: janis.vebers@lvafa.gov.lv


