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Projektu veidi
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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



LIFE Daba 

• ES dabas likumdošanas ieviešana – Putnu  un Biotopu 
direktīva

• Attiecas tikai uz savvaļas sugām
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Dabas jomas tematiskās prioritātes: pasākumi Direktīvu 
92/43/EEK un 2009/147/EK īstenošanai, 

• pasākumi, kuru mērķis ir uzlabot ES nozīmes dzīvotņu
[biotopu] un sugu aizsardzības statusu, arī jūras dzīvotņu
[biotopu] un sugu, kā arī putnu sugu aizsardzības statusu;

• pasākumi, ar kuriem atbalsta tīkla Natura 2000 bioģeogrāfiskos
seminārus;

• integrētās pieejas prioritārās rīcības plānu īstenošanai.
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LIFE Daba 



• valsts inventarizācijas pārskatu pabeigšana tīkla Natura 2000 
atkrastes (EEZ) teritoriju izveidei;

• demonstrējumu vai inovatīvas pieejas;
• Natura 2000 jūras teritoriju atjaunošana un apsaimniekošana, 

tostarp teritoriju apsaimniekošanas plānu sagatavošana un 
īstenošana.
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LIFE Daba 



Bioloģiskās daudzveidības tematiskās prioritātes: pasākumi 
Savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas līdz 2020. 
gadam īstenošanai:

• Zaļā infrastruktūra;
• Bioloģiskā daudzveidība un finanses;
• Invazīvo sugu apkarošana.
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LIFE Bioloģiskā daudzveidība 



• Putnu direktīva
• Biotopu direktīva
• ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija
• ES Rīcības plāns dabas direktīvu ieviešanas uzlabošanai
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ES pievienotā vērtība



• Balstīts uz EK veikto ES dabas direktīvu ieviešanas izvērtēšanu
• Dabas direktīvas joprojām ir aktuālas, bet to ieviešana būtiski 

jāuzlabo
• ES Rīcības plāns dabas direktīvu ieviešanas uzlabošanai 

(gk LIFE Daba)
– 4 darbības virzieni
– 2017.-2019. gads
– piedāvātie rīcību virzieni izmantojami arī LIFE Bio

projektu rakstīšanā 
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ES Rīcības plāns dabas direktīvu ieviešanas 
uzlabošanai



• Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapa www.daba.gov.lv
• Dabas aizsardzības plānu izstrādes prioritātes
• Apsaimniekošanas prioritātes
• Sugas aizsardzības plānu izstrādes prioritātes
• Art. 17 un Art. 12 ziņojumi
• Izstrādātie dabas aizsardzības plāni
• Apstiprinātie sugas aizsardzības plāni

• Sadarbība ar DAP
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Pirms uzsākt projekta rakstīšanu



Paldies!
Daiga Vilkaste

Dabas aizsardzības departamenta direktore
Tālr.: 67026504

E-pasts: daiga.vilkaste@varam.gov.lv 


