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Atskats uz LIFE programmas paveikto 2017.gadā Latvijā 
 

2017. gadā apritēja 16 gadi, kopš LIFE 
programma darbojas Latvijā. Kopš LIFE 
programmas sākuma Latvijā 2000. gadā 
kopā finansējumu ir saņēmuši 54 projekti. 
Šo projektu kopējā investīciju summa ir  
aptuveni 84,5 milj. eiro, no kuriem vairāk 
kā 50,5milj. eiro piešķīrusi Eiropas 
Savienība. Apstiprināto projektu 
realizācijai pieejams arī nacionālais 
finansējums. 
_________________________________ 

LIFE programmas finansējumam var 
pieteikties jebkura juridiska persona, kas 
reģistrēta Eiropas Savienībā - valsts un 
pašvaldību iestādes, nevalstiskas 
organizācijas, komersanti u.c. 

_________________________________ 

Vēsturiski LIFE programmas finansējumu 
Latvijā vairāk izmanto pašvaldības un 
nevalstiskās organizācijas vides 
labiekārtošanai un dabas un bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzībai, taču pēdējo 
gadu laikā LIFE programma kļūst vēl 
pieejamāka un noderīgāka  tieši 
privātajam sektoram - izpētei, prototipu 
izstrādei, ražošanas procesu uzlabošanai, 
tiek sagaidīti projektu pieteikumi ar augstu 
tirgus gatavību, kuri vērsti uz ieguldījumu 
ilgtspējīgā attīstībā un vides kvalitātē, 
sniedzot uzlabotus un inovatīvus vides 
risinājumus.  

 

Ar katru gadu LIFE programma Latvijā 
paliek arvien populārāka un plešas ārpus 
jau zināmo un pieredzējušo Latvijas NVO  
iesniedzēju loka - 2017. gada LIFE 
projektu konkursa uzsaukumā, pretendējot 
uz Eiropas Komisijas līdzfinansējumu 
vides un klimata programmas atbalstu, 
tika iesniegti 19 projekti (t.sk. 12 
iesniedzēji – komersanti), kuros vadošais 
partneris bija organizācija no Latvijas, kas 
ir ievērojams kāpums salīdzinot ar 6 
iesniegumiem 2016.gadā. 

________________________________ 

 
Lai veicinātu LIFE programmas 
atpazīstamību un sekmētu iesniegto un 
atbalstīto projektu skaitu, kopš 2016.gada 
kā Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas struktūrvienība, darbojas 
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LIFE Atbalsta vienība, kas 2017. gadā 
regulāri organizēja interesentiem visā 
Latvijā bezmaksas izglītojošus un 
informatīvus seminārus par LIFE 
programmu, informējot interesentus par 
programmas prasībām, pieteikumu 
gatavošanu un iesniegšanu. LIFE Atbalsta 
vienība potenciālajiem projektu 
iesniedzējiem sniedz konsultācijas 
projekta rakstīšanas un ieviešanas fāzēs 
(2017.gadā sniegtas gandrīz 300 
padziļinātās konsultācijas, kas ir 3 reizes 
vairāk kā 2016.gadā), kā arī sniedz 
atbalstu partnerības meklējumos.  
_________________________________ 

2017. gadā tika pabeigts darbs pie 
vairākiem svarīgiem stratēģiskiem 
dokumentiem, kas ļauj sekmīgāk izmantot 
LIFE programmas piedāvātās iespējas – 
būtiskākais no tiem - Latvijas prioritāšu 
dokuments, kurā apkopotas tās Latvijas 
prioritātes, kuru risinājumi netiek vai tiek 
nepilnīgi ieviesti ar esošajiem 
finansēšanas mehānismiem, kas izvērtētas 
un uzskaitītas kontekstā ar ES politikas 
prioritātēm un LIFE Daudzgadu darba 
programmu. 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.  
_________________________________ 

 
 
Notikuši vairāki pieredzes apmaiņas 
pasākumi, būtiskākais no tiem - 10 
nacionālo kontaktpunktu, Eiropas 
Komisijas, EASME ekspertu un 
dalībvalstu kapacitātes projektu pārstāvju 
tikšanās neformālā gaisotnē Rīgā jūnija 
beigās. Tikšanās mērķis - saruna par 
nākamās Daudzgadu darba programmas 
(2018-2020) detaļām.  
 
Otrajā pusgadā organizēta ikkadējā  
Latvijā notiekošo LIFE programmas 
projektu tikšanās, ar mērķi dalīties 
pieredzē par projektu īstenošanu, apkopot 
mācību vajadzības un pārrunāt aktualitātes 
projektos, kā arī   2017. gada 28. - 29. 
septembrī Pērnavā noorganizēts 
tīklošanas pasākums Baltijas valstu LIFE 
programmas projektiem, kurā piedalījās 
pārstāvji no 15 LIFE projektiem, tai skaitā 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kapacitātes 
projektu pārstāvji un Lietuvas un Igaunijas 
LIFE nacionālās kontaktpersonas. 
Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē par 
projektu ieviešanu Baltijas valstīs, 
apspriest kopējus izaicinājumus un labās 
prakses piemērus gan visiem projektiem, 
gan atsevišķi kapacitātes projektiem. 
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Tāpat LIFE atbalsta vienības pārstāvji 
2017.gadā piedalījušies dažāda veida 
pieredzes apmaiņas un apmācību 

pasākumos Slovēnijā, Bulgārijā, Beļģijā, 
Lietuvā un Igaunijā. 

 

_________________________________ 

 

Nozīmīgākās 2017. gada Latvijas LIFE projektu aktualitātes 
 

2017. gadā veiksmīgi turpinājās darbs pie jau iesāktiem LIFE programmas līdzfinansētiem 

vides un klimata projektiem. 
Projekta “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības 
stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā ”Ādaži”” (Putni 
Ādažos) ietvaros turpinājās virsāju un meža biotopu 
atjaunošana un apsaimniekošana. 2017. gada jūlijā tika 
veikta virsāju un meža zemsedzes dedzināšana Ādažu 
poligonā un aizsargājamo ainavu apvidū "Ādaži". Augustā 

nosusinātajā Rampas purvā Sējas novada teritorijā tika uzsākti dabiskā ūdens līmeņa 
atjaunošanas darbi - plastmasas rievsienu un kūdras aizsprostu būvniecība uz meliorācijas 
grāvjiem, lai restaurētu 500 hektārus purva. Projekta laikā tiek uzlaboti zaļās vārnas 
ligzdošanas un barošanās apstākļi, nodrošināta ligzdošanas tiešraide. Kā katru gadu tika 
veiks projekta ietekmes monitorings. Projekta teritorijā izvietoti 30 jauni (1,5 x 2 m) un 
aktualizēta un atjaunota informācija uz 30 jau esošajiem informācijas stendiem. Projekts ticis 
prezentēts vairākās starptautiskās izstādēs. Uzņemtas un prezentētas divas izglītojošas filmas 
"Videi draudzīgs karavīrs" un "Putni ierakumos". Uzsākta interaktīvas aplikācijas 
sagatavošana par ainavu apvidus “Ādaži” dabas vērtībām. 

 

 

Projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma 
pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 
pārvaldībā" (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) ietvaros 2017. gadā 
pabeigta projekta pilotteritoriju Saulkrastos un Jaunķemeros 
ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana. Uzsākta 
Saulkrastu attīstības programmas 2014 – 2020. gadam 
pilnveidošana, iestrādājot projekta gaitā gūtos datus un atziņas par 

Saulkrastu pilotteritorijas sniegtajiem ekosistēmu pakalpojumiem, to vērtību un tālāku 
racionālu izmantošanu, lai veicinātu līdzsvarotu Saulkrastu novada attīstību gan no vides un 
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sociālās, gan ekonomiskās perspektīvas. Uzsākta projekta noslēguma rekomendāciju 
izstrāde. Noslēdzies vairums projektā paredzēto publisko pasākumu, kas veltīti ekosistēmu 
pakalpojumu tēmai. Kopš 2014. gada projekta pasākumus ir apmeklējuši ap 1700 
interesentiem. Turpināta projekta pieredzes apmaiņa gan ar citiem LIFE programmas 
projektiem Latvijā un ārvalstīs, gan dažādām institūcijām un organizācijām Latvijā. Tā, 
piemēram tika noorganizēts jau 2.diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa 
ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā”, projekts ar saviem materiāliem un 
prezentācijām piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā starptautiskajā seminārā Igaunijā, 
Tallinā "LIFE Platform meeting on Ecosystem Services COSTING THE EARTH?". Tāpat 
projekta pieredze ir publicēta Latvijas simtgadei veltītajā monogrāfijā “LATVIJA. Zeme, 
daba, tauta, valsts”. 

 

 

Projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un 
apsaimniekošana Latvijā" (LIFE_Wetlands) 
ietvaros 2017. gadā ir noslēdzies darbs pie Ziemeļu 
purvu Dabas aizsardzības plāna, pabeigti Tehniskie 
projekti purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanai 

projekta vietās.  

Lai izvērtētu purva apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz purva biotopiem, sadarbojoties 
ar Holandes un Polijas ekspertiem, projekta vietās turpināts hidroloģiskais un biotopu 
monitorings. 2017. gadā projekta rezultāti prezentēti Starptautiskās konferencēs Latvijā, 
Lietuvā un Brazīlijā, kā arī pieredzes apmaiņas brauciena laikā Dānijā un tiekoties ar 
Latvijas, Zviedrijas un Anglijas purvu ekspertiem.   

Projekta vietās veikti praktiskie purva mitrāju biotopu apsaimniekošanas pasākumi – Bažu 
purvā Slīteres nacionālajā parka un Sudas-Zviedru purvā Gaujas nacionālajā parkā purvu 
degradētajās daļās stabilizēts hidroloģiskais režīms, nodrošinot apstākļus sekmīgai purvu 
biotopu atjaunošanai, Slīteres nacionālā parka Pētera ezera vigā un Kukšupes vigā notikusi 
koku un krūmu izciršana, kuras rezultātā novērota aizsargājamo augu sugu ieviešanās 
atjaunotajā teritorijā, Dāvida avotos Gaujas nacionālajā parkā un Raunas staburagā 
samazināta Sosnovska latvāņa izplatība. Sfagnu reintrodukcijas eksperiments īstenots 
Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā, paātrinot purva veģetācijas atjaunošanos. 

Projekta pārvietojamas  izstādes -   fotogrāfiju un multimediju „Purvā no -30 °C līdz +30 
°C” tika izstādīta 20 vietās Latvijā. Tās ietver 22 autoru darbus, kopumā 375 fotogrāfijas un 
aprakstus par projekta dabas vērtībām un purvu aizsardzības pasākumiem.  
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2017. gada 11. un 12. jūlijā noorganizēta Starptautiska Mitrāju aizsardzībai un 
apsaimniekošanai veltīta konference, kurā piedalījās 81 dalībnieks no 13 valstīm. 
Programma ietvēra 15 mutiskas prezentācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, 
Nīderlandes, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas, Krievijas un Baltkrievijas, kā arī stenda 
ziņojumus.. 
_________________________________________________________________________ 

Projekta "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko 

vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu 

un resursu efektivitāti" (Fit for REACH) ietvaros 

2017. gadā biedrības “Baltijas vides forums” vadībā, 

līdzdarbojoties citiem partneriem, vides un ķīmisko 

vielu eksperti kopā ar uzņēmumiem meklēja un 

ieviesa ražošanā drošākas ķīmisko vielu alternatīvas 

vairākās rūpniecības nozarēs, tostarp būvmateriālu ražošanā, metālapstrādē un sadzīves 

ķīmijas ražošanā. Tāpat arī sagatavoti bezmaksas elektroniski palīgmateriāli, kas sniedz 

palīdzību ķīmisko vielu alternatīvu salīdzināšanai un labas ķīmisko vielu pārvaldības prakses 

īstenošanai uzņēmumos. Tāpat arī sadarbībā ar LVĢMC uzņēmumiem Latvijas reģionos tika 

piedāvāti bezmaksas informatīvie semināri par nacionālo un starptautisko normatīvo aktu 

ķīmisko vielu pārvaldības jomā aktualitātēm. 
_________________________________________________________________________ 

LIFE+ projekts "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programma" (NAT-PROGRAMME) noslēdzies 
2017. Gadā. Projekta darbības laikā NAT-PROGRAMME projekta  
darba grupu vadītāji ir noorganizējuši vairāk kā 50 sanāksmes un 
seminārus, kuros piedalījušies un  savu viedokli izteikuši nozares 
eksperti, praktiķi, dabas aizsardzības speciālisti un citi interesenti, kas 

aktīvi iesaistījās darba grupās, lai novērtētu biotopu stāvokli, līdzšinējo apsaimniekošanas 
pieredzi un dotu ieteikumus nepieciešamajiem apsaimniekošanas un atjaunošanas 
pasākumiem.  Projekta ietvaros ir veikti eksperimentāli biotopu apsaimniekošanas 
pasākumi, novērtētas to ietekmes un analizēti piemērotākie dzīvotņu uzturēšanas un 
aizsardzības paņēmieni, kā arī apkopota citu valstu pieredze.  

NAT -PROGRAMME projekta rezultāts ir izdotas apsaimniekošanas vadlīniju grāmatas  
sešās  biotopu grupās  un izstrādāta Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un 
apsaimniekošanas programma 2017-2030. gadu posmam. 

_________________________________________________________________________ 
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Projektā  “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” 

(HYDROPLAN) 2017.gadā apzinātas ūdens līmeņa monitoringa 

vietas un apgūta gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa manuālo 

noteikšanas metodika. Notikusi Pasaules Dabas Fonda pārstāvju 

vizīte projekta norises vietā, kuras laikā viesi iepazīstināti ar 

paveiktajiem darbiem mitrāju atjaunošanā, ar projektā sasniedzamajiem mērķiem, vēl 

paveicamajiem darbiem, kā arī problēmām, kas rodas, realizējot tik lielu projektu, un to 

risinājumiem. Projekta pārstāvji piedalījušies starptautiskā mitrājiem veltītā konferencē, 

kurā dalījās pieredzē par paveikto un izaicinājumiem projekta laikā.Tikuši izstrādāti 

hidroloģiskā režīma atjaunošanas darbu būvprojekti un uzsākti būvdarbi projekta teriotijās, 

kā arī uzsākta ganību izveidošana Melnragu pļavās. 
_________________________________________________________________________ 

Projektā “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
uzturēšanai” (LIFE Grassservice) 2017.gadā izstrādāta zāles 

biomasas novērtēšanas metodika un tās rezultātā iegūtā informācija par zālāju ražību, kā arī 
metodika zālāju apsaimniekošanas novērtēšanai ir izmantojama arī citos projektos un 
pētījumos. 2017.gadā tika pabeigti degradēto zālāju atjaunošanas darbi Siguldas novadā 97 
ha platībā un Ludzas novadā 25 ha platībā. Tika izstrādāta biogāzes pilotiekārta – prototips. 
Tika veikta biogāzes un biobutanola ražošanas demonstrēšana. Demonstrēšanas laikā 
Ludzas un Siguldas novadā biogāzes pilotiekārtu ir apmeklējuši ap 330 interesentu. Projekta 
ietvaros izstrādāti un uzstādīti 4 informācijas stendi; vietējos laikrakstos kopumā publicēti 
14 raksti par projekta aktualitātēm; sagatavoti 3 zinātniskie raksti, vairāki ziņojumi un 
bukleti; notikuši 10 informatīvie un demonstrācijas pasākumi projekta 
pilotteritorijās.Projekts prezentēts vairāk nekā 20 dažādos semināros, forumos, konferencēs 
un sanāksmēs Latvijā un ārpus tās; popularizēts sociālajos tīklos un mājaslapās, kā arī tādos 
daudziem zināmos pasākumos kā Dabas koncertzāle, brīvdabas garšu, papīra un sarunu 
festivālā “Pārceltuve” un sarunu festivālā “Lampa”. Siguldas un Ludzas novada mājaslapās 
ir izveidotas informācijas apmaiņas platformas, kuru mērķis ir veicināt zālāju 
apsaimniekošanu, publicējot informāciju par pieejamo/nepieciešamo zāles biomasu, par 
zālāju apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī zemju nomu. 

_________________________________________________________________________ 
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Īstenojot projektu „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes 
ezeros Latvijā" (LIFE COASTLAKE), 2017.gadā turpinājās darbs pie 
biotopu atjaunošanas Papes ezerā. Engures dabas parkā tika organizētas 
skolēnu ekskursijas, ko apmeklējuši 200 skolēni. Notikusi pieredzes 
apmaiņas vizīte Nīderlandē. Notikusi jaunuzņemtās dokumentālās dabas 
filmas pirmizrāde “Divi ezeri", ko bija iespējams vērot vairākos 
regulāros brīvdabas kinoseansos. Tāpat turpinājās brīvdabas izstādes 
norise par lielo dumpi.Projekta ietvaros 2017.gadā 6 jauni lielie dumpji 

aprīkoti ar raidītājiem. 2017.gadā tika uzsākta projekta "LIFE Costlake" socioekenomiskā 
novērtējuma izstrāde, kas ir pirmais šāda veida uzsāktais novērtējums Latvijā. Tāpat 
2017.gadā sākts pētījums par inovatīviem risinājumiem niedru biomasas izmantošanā. 
_________________________________________________________________________ 

Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un 
ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore) ietvaros 
2017.gadā sākti siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumi 
kūdrājos Latvijā, lai veiktu SEG emisiju uzskaites 

metodoloģijas aprobāciju un izstrādātu nacionālos SEG emisiju faktorus apsaimniekotām 
pārejas un augstā purva augsnēm saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) 
vadlīnijām. Tas ļaus veikt SEG emisiju pārrēķinu nacionālajā SEG inventarizācijas 
ziņojumā. Kopumā divu gadu periodā tiks ievākti un analizēti vairāk nekā 19 000 SEG 
paraugi no 42 dažāda tipa kūdrājiem visā Latvijā. 2017.gada mērījumu rezultāti liecina, ka 
reālās SEG emisijas no apsaimniekotiem kūdrājiem Latvijā ir līdz pat divām reizēm mazākas 
nekā līdz šim Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumos izmantotie starptautiski noteiktie 
emisiju faktori. 

LIFE REstore veic degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu, kā arī 
ekonomisko novērtējumu uz projekta izmēģinājumu teritoriju bāzes esošajai situācijai un 5, 
25 un 50 gadu attīstības scenārijiem. 2017.gadā LIFE REstore izstrādājis Latvijā pirmo 
dabas aizsardzības plānu ar iekļautu ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu – Natura 2000 
teritorijai – dabas liegumam “Laugas 
purvs”: https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_liegumi/laugas_purvs/ . 

LIFE REstore izmēģinājumu teritorijā Kaigu purvā sadarbībā ar kūdras ražošanas 
uzņēmumu “Laflora” un LVMI “Silava” ierīkoti kokaugu stādījumi kā degradēta kūdrāja 
rekultivācijas veids. Vairāk nekā 9 hektāru platībā ierīkots izstrādātu kūdras lauku 
rekultivācijai piemērotu dažādu koku sugu stādījums apaļo kokmateriālu un biokurināmā 
ražošanai. Tāpat tiek salīdzinātas dažādas mēslojuma devas augsnes ielabošanai, izmantojot 
dabisko mēslojumu – koksnes pelnus – dažādās koncentrācijas pakāpēs. Vienlaikus LIFE 
REstore pēta, kā šis rekultivācijas scenārijs ietekmē siltumnīcefekta gāzu emisijas no bijušā 
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kūdras izstrādes lauka. Šis ir lielākais pēdējo 30 gadu laikā veiktais kūdras izstrādes lauku 
rekultivācijas zinātniskais pētījums Latvijā. Izmēģinājumu teritorijā Kaigu purvā ir viena no 
piecām LIFE REstore izmēģinājumu teritorijām, kurās tiek ieviesti dažādi iespējamie 
degradētu kūdrāju rekultivācijas veidi. 

_________________________________________________________________________ 

Projekta “Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” 
ietvaros 2017. gadā turpinājās Integrētā plānošanas 
instrumenta izstrāde un testēšana, tika uzsākta "Planners" 
funkciju programmēšana un dažādu aplikāciju izstrāde. Ikviens 
interesents var testa režīmā izmēģināt rīka darbību un 
piedāvātās funkcijas. 

Projekta pilotteritorijā – Cēsu novadā – turpinājās priekšlikumu izstrāde ainavu aizsardzības 
un apsaimniekošanas plānam, kā arī veikti zālāju atjaunošanas darbi, galvenie akcenti likti 
uz zālāju pļaušanu un siena novākšanu. Savukārt zemnieku saimniecībā “Kalnāju ferma” – 
noslēgušies zālāju atjaunošanas darbi, kā arī veikti zālāju uzturēšanas pasākumi, tos ganot 
un pļaujot. Ir izmēģinātas arī bioloģiski vērtīgo zālāju sēklu ievākšana, lai tās tālāk izplatītu 
citos laukos un vairotu sugu daudzveidību. 

2017. gadā projekta ietvaros īstenoti vairāki nozīmīgi publicitātes pasākumi, veicinot 
plašākas sabiedrības izpratni par zālāju sniegtajiem labumiem un to nozīmi ikviena cilvēka 
dzīvē. 1. jūlijā piedalījāmies sarunu festivāla LAMPA, savukārt 7. jūlijā tika organizēts 
izziņas brauciens “Zālāju daudzveidība un apsaimniekošana Madlienas pagastā”, tāpat tika 
rīkotas arī apaļā galda diskusijas un tikšanās sadarbībā ar citiem Latvijā īstenotajiem LIFE 
projektiem. Gada nogalē sagatavota otrā informatīvā brošūra “Stiprinot lauku dzīvotspēju – 
zālāju sniegtie labumi cilvēku labklājībai”.  

Lai dalītos ar projektā izstrādātajiem plānošanas risinājumiem, veicinātu diskusiju un 
pieredzes apmaiņu, projekts ir pieteicis savu darba sesiju starptautiskā konferencē 
“Ecosystem Services Partnership”, kas notiks 2018. gada oktobrī, Spānijā. 

 

Projekta “Pielāgošanās klimata pārmaiņām 
integrēšana vietējo pašvaldību darbībā” (LIFE 
LOCAL ADAPT) ietvaros 2017.gadā tika uzsākta 
Valkas novada pašvaldības pielāgošanās vietējā 
klimata pārmaiņām stratēģijas un monitoringa 
sistēmas izstrāde, veikta ar klimata pārmaiņām 
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saistīto risku identificēšana, analīze un izvērtēšana un veikts ar klimata pārmaiņām saistīto 
ievainojamību (vulnerability) novērtējums. Noorganizēts pasākums “Sanāksme / diskusija 
par pielāgošanās klimata pārmaiņām Valkas novadā” Valkā 08.09.2017, kura ietvaros 
sniegtas prezentācijas par klimata pārmaiņām globālā un vietējā līmenī un pielāgošanos 
klimata pārmaiņām Latvijā – pieeju un metodoloģiju, notikusi diskusija par situāciju un 
galvenajiem riskiem Valkas novadā, un veikta aptauja par galveno risku un pasākumu 
noteikšanu Valkas novadā. Uzsākts darbs pie klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu 
Valkas novadā identificēšanas, novērtēšanas un sarindošanas prioritārā secībā un identificēto 
pielāgošanās pasākumu izmaksu efektivitātes un ieguvumu – zaudējumu analīzes izstrādes. 
Noorganizēts pasākums “Apmācības par klimata pārmaiņu radītās ietekmes mazināšanas 
pasākumiem veselības un labklājības jomās” Valkā 08.12.2017, kura ietvaros sniegtas 
prezentācijas par ērču izplatību, ērču izraisītām slimībām, to intensitāti un klīnisko norisi un 
vīrusinfekciju uzliesmojumiem organizētos kolektīvos. (Tā ir pirmā aktivitāte par klimata 
pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešanu.) 

_________________________________________________________________________ 

 Projektā "Degradēto purvu atjaunošana CO2 emisiju 
samazināšanai Austrumbaltijas reģionā” (LIFE_Peat 
Restore) ietvaros 2017. gadā izstrādāti Dabas 

aizsardzības plāni dabas liegumiem “Augstroze” un “Baltezera purvs”, kā arī Engures dabas 
parka zāļu purvu apsaimniekošanas plāns. Organizētas Dabas aizsardzības plānu 
Uzraudzības grupu sanāksmes un Augstrozes DAP Sabiedriskā apspriešana. Projekta vietās 
veikta hidroloģiskā un biotopu izpēte, sagatavots biotopu kartes. Lai izvērtētu 
apsaimniekošanas pasākumu rezultātus, veikta hidroģeoloģiskā modelēšana, izmantojot 
LiDAR datus. Turpināts darbs pie Tehnisko projektu izstrādes hidroloģiskā režīma 
stabilizēšanai projekta vietās – DL “Augstroze” Madiešēnu purvam, Baltezera purvam un 
Engures dabas parka zāļu purvam. Lai izvērtētu purva apsaimniekošanas pasākumu ietekmi 
uz purva biotopiem, projekta vietās veikts hidroloģiskais un biotopu monitorings. Rezultāti 
apkopoti monitoringa atskaitēs.  

Sagatavota Siltumnīcas efekta gāzu mērīšanas metodika un plānoti SEG mērījumi projekta 
vietās, kā arī metodika GEST analīzes aprobācijai Latvijā, kas ietvers SEG aprēķinu, 
pamatojoties uz konstatētajiem biotopiem.  

Uzsākts darbs pie projekta filmas scenārija izstrādes, kā arī notikusi filmēšana Latvijā un 
Polijā. Sadarbībā ar Latvijas foto akadēmiju, tiek gatavota Starptautiska foto izstāde, kura 
ietvers fotogrāfijas no Latvijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas purviem. Informācija 
par projektu prezentēta Starptautiskās konferencēs Latvijā, Lietuvā un Brazīlijā, kā arī 
pieredzes apmaiņas braucienu laikā Polijas un Vācijas ekspertiem. 
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_________________________________________________________________________ 

LIFE projekta LIFE AQPOM – “Mazā ērgļa aizsardzības 
nodrošināšana Latvijā” ietvaros 2017.gadā norisinājusies aktīva 
mazā ērgļa ligzdu meklēšana, kā rezultātā Latvijā atrastas 110 līdz 
šim neaizsargātas mazā ērgļa ligzdas. Tāpat 2017.gadā ir veikti 
sagatavošanās darbi biotopu atjaunošanai un sagatavoti 89 jaunu 
mikroliegumu pieteikumi, no kuriem aptuveni 1/3 ir tikuši jau 
apstiprināti. 

_________________________________________________________________________ 

LIFE projekta Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā 
"Piejūra"” (NATURA 2000 vieta) ietvaros 2017.gadā vides 
eksperti ir novērtējuši un atlasījuši teritorijas aktivitāšu 
istenošanai dabas parkā Piejūra. Ir sagatavoti atzinumi un 
plānoto darbu apraksti. Uzsākta biotopu atjaunošanas metožu 
izmēģinājumi un informatīvo materiālu un pasākumu 
sagatavošana sabiedrības informēšanai un izglītošanai.  

 

 


