Atskats uz LIFE programmas paveikto 2016.gadā Latvijā
2016. gadā apritēja 15 gadi, kopš LIFE
programma
darbojas
Latvijā.
_________________________________
Kopš LIFE programmas sākuma 1992.
gadā un programmas uzsākšanas Latvijā
2000. gadā kopā finansējumu ir saņēmuši
48 projekti. No tiem 14 attiecās uz vides
aizsardzības jauninājumiem, vairāk kā 30
– uz dabas saglabāšanu un bioloģisko
daudzveidību, pa vienam – uz klimata
pārmaiņu mazināšanu un kapacitātes
pilnveidošanu. Šo projektu kopējā
investīciju summa ir 52 milj. eiro, no
kuriem 34 milj. eiro piešķīrusi Eiropas
Savienība.
Apstiprināto
projektu
realizācijai pieejams arī nacionālais
finansējums.
_________________________________
LIFE programmas finansējumam var
pieteikties gan publiskās institūcijas valsts un pašvaldību iestādes, gan arī
privātās
struktūras
nevalstiskas
organizācijas un komersanti.
_________________________________
2016. gadā LIFE programma kļuva vēl
pieejamāka un noderīgāka
tieši
privātajam sektoram - izpētei, prototipu
izstrādei, ražošanas procesu uzlabošanai.
Tā kā vēsturiski programmu Latvijā vairāk
izmanto pašvaldības un nevalstiskās
organizācijas vides labiekārtošanai un
dabas un bioloģiskās daudzveidības

aizsardzībai, izveidota īpaša LIFE atbalsta
vienība, kuras uzdevums ir sekmēt
projektu pieteikumus ar augstu tirgus
gatavību, kuri vērsti uz ieguldījumu
ilgtspējīgā attīstībā un vides kvalitātē,
sniedzot uzlabotus vides risinājumus.
_________________________________
2016. gadā, pretendējot uz Eiropas
Komisijas līdzfinansējumu vides un
klimata programmas atbalstu 8,43 miljonu
eiro apmērā, tika iesniegti seši projekti,
kuros vadošais partneris bija organizācija
no Latvijas. Tiek plānots izveidot pilna
cikla bioreaktora pilotprojektu, modelēt
klimata pārmaiņu ietekmi uz transporta
infrastruktūru, pētīt tekstilatkritumu
pārstrādi,
sekmēt
SEG
emisiju
samazināšanu lauksaimniecībā un veikt
virkni citus videi un klimatam būtiskus
inovāciju projektus.
_________________________________
Savukārt finansējumu vides un klimata
uzlabošanas projektu īstenošanai Eiropas
Komisija 2016. gadā piešķīra trim
projektiem ar Latvijas organizāciju
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līdzdalību. Viens miljons eiro tika
piešķirts projekta “LIFE CoHaBit –
Piekrastes biotopu aizsardzība dabas
parkā “Piejūra”” īstenošanai, kura ietvaros
iecerēts uzlabot dabas parka “Piejūra”
aizsardzību un izmantošanu - veicot esošā
stāvokļa novērtējumu, izstrādājot dabas
aizsardzības plānu, izveidojot vairākus
infrastruktūras
objektus,
informējot
sabiedrību u.c. Projekts, kurā Carnikavas
novads ir vadošais partneris, tiek īstenots
sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi,
Rīgas domi, Saulkrastu novada pašvaldību
un biedrību “Baltijas krasti”. Sadarbībā ar
Vācijas partneriem, atbalstu guva arī
Latvijas Universitāte, kā partneris projektā
“Degradēto
purvu
atjaunošana
Ziemeļeiropas Zemienē samazinot CO2
emisiju”. Projekts tiks īstenots Igaunijā,
Latvijā, Lietuvā, Polijā un Vācijā.
Savukārt
Valkas
novada
dome,
integrējoties
Drēzdenes
Tehniskās
universitātes
projektā,
realizēs
pilotprojektu par pielāgošanos klimata
pārmaiņām integrāciju vietējo pašvaldību
darbā.
_________________________________

Lai
atbalstītu
LIFE
programmas
finansējuma apgūšanu un uzlabotu
iesniegto projektu pieteikumu kvalitāti,
LIFE atbalsta vienība 2016. gadā regulāri
organizēja interesentiem visā Latvijā
bezmaksas izglītojošus seminārus par
projektu pieteikumu gatavošanu un
iesniegšanu. Tāpat 2016. gadā tika
organizēti vairāki pieredzes apmaiņas
pasākumi.
_________________________________

Vasaras beigās LIFE atbalsta vienība Rīgā
pirmo reizi uzņēma visu Baltijas valstu
LIFE programmas projektu realizētājus.
Semināra laikā Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas pārstāvji iepazīstināja ar katrā
valstī īstenotajiem projektiem un dalījās
pieredzē ar veiksmes stāstiem. Papildu
teorētiskajai praksei semināra dalībnieki
apmeklēja vienu no Latvijā aktuālākajiem
projektiem - "Putni Ādažos" -, kur ar ES
finansējumu tiek atjaunotas lielas biotopu
platības, lai nodrošinātu atbilstošus dzīves
apstākļus
teritorijā
mītošajām
aizsargājamām
sugām.
Savukārt
novembra beigās Latvijas LIFE atbalsta
vienības eksperti devās uz LIFE Capacity
Building tīklošanas pasākumu Ungārijā,
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lai iepazītos ar citu valstu pieredzi
kapacitātes projektu īstenošanā, uzzinātu
jaunumus un prasības no Eiropas
Komisijas pārstāvju puses, iepazītos ar
veiksmīgo valstu piemēriem, kā arī darba
grupās apmainītos ar pieredzi dažādos
jautājumos par LIFE programmas
ieviešanu.
_________________________________

Finansiāli apjomīgākais projekts projekts par inovatīvu pieeju jūras
bioloģiskās
daudzveidības
monitoringam un dabas vērtību
aizsardzības stāvokļa novērtēšanai
Baltijas jūrā. Projektu īstenoja
biedrība "Baltijas Vides Forums",
sadarbībā ar partneriem no Latvijas,
Igaunijas un Zviedrijas un tā kopējais
budžets bija 5,9 milj. eiro.
Teritoriāli apjomīgākais projekts Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES
prioritāro
sugu
un
biotopu
saglabāšanai. Projektu 16 dažādās
lokācijas vietās īstenoja nodibinājums
"Latvijas Dabas Fonds".

Atzīmējot 15 gadu jubileju kopš Latvijā
darbojas LIFE programma, gada nogalē
vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards apbalvoja līdz
šim labākos LIFE programmas Latvijas
projektus un to īstenotājus dažādās
nominācijās:

Inovatīvākais projekts - Dabas
aizsardzības pārvaldes projekti “LIFE
ekosistēmu
pakalpojumi”,
“Hydroplan” un “Ķemeru mitrāji”.

Valstiski nozīmīgākais projekts Zaļais sertifikāts. Projektu 2000.gadā
īstenoja "Lauku ceļotājs".
Aktīvākais projektu pieteicējs nodibinājums "Latvijas Dabas Fonds".
15 gadu laikā nodibinājums īstenojis 7
projektus.
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Nozīmīgākās 2016. gada Latvijas LIFE projektu aktualitātes
2016. 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 2016. gadā turpinājās virsāju un meža
biotopu atjaunošana un apsaimniekošana, kā arī tika pabeigts
tehniskais projekts Rampas purva hidroloģijas uzlabošanai.
2016. gadā tapa arī izglītojoša filma - "Videi draudzīgs
karavīrs". Pusstundu garā filma paredzēta karavīriem,
kas uzturas un piedalās militārajās mācībās Ādažu
poligonā un tā vēsta par vides aizsardzības prasībām
militāro mācību laikā.
Sākot ar aprīli, interesenti interneta tiešraidē varēja
vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu militārajā
poligonā, Vides dienā - iepazīt boreālo mežu un tā
dabas vērtības.
_________________________________________________________________________
Viena no projekta "Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu
novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā
un pārvaldībā" (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi) prioritātēm 2016.
gadā bija Prototipa-Dabas dizaina parka izveide Saulkrastu
pilotteritorijā. Sadarbojoties Saulkrastu novada domei, Dabas
aizsardzības pārvaldei
un biedrībai Baltijas
krasti, jaunizveidotais Dabas dizaina parks ir
kļuvis par unikālu atpūtas vietu Latvijā.
Uzstādītie vides objekti un informatīvie stendi
sniedz informāciju par apkārtnes dabas
vērtībām, norādes virza apmeklētājus caur
piekrastes mežu un Baltās kāpas teritoriju tā,
lai nenodarītu kaitējumu apkārtnes ekosistēmai
un kāpai.
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Ne mazāk svarīga 2016. gadā bija Jaunķemeru un Saulkrastu pilotteritoriju ekosistēmu
pakalpojumu kartēšanas pabeigšana, kuras galarezultātā tapusī informācija kalpos par
pamatu tālāk veicamajam ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskajam novērtējumam un
pilotteritoriju attīstības scenāriju izstrādei.
Projekta ietvaros tapa arī izglītojoša īsfilma, kas skaidro ekosistēmu pakalpojumu pieejas
būtību un tās lomu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanā teritoriju plānošanas procesā. Tāpat tika
organizēti semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī talkošana Jaunķemeros Lielās
Talkas ietvaros.
Līdztekus pārējām aktivitātēm projekta realizētāji īstenoja arī iepriekš aizsāktās vides
izglītības aktivitātes - vasaras sezonā ar izglītojošām aktivitātēm piedaloties dažādos
pasākumos (Saulkrastu svētkos, Ķemeru svētkos, Ķemeru Ceļotāju dienā u.c.), kā arī
sadarbojoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centriem.
_________________________________________________________________________
Projekta "Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un
apsaimniekošana Latvijā" (LIFE Wetlands) ietvaros
2016. gadā ir noslēdzies darbs pie Purvu
apsaimniekošanas plāna izstrādes Sudas-Zviedru
purvam Gaujas nacionālajā parkā un Purvu
apsaimniekošanas plāna Bažu purvam, vigām, Zušu avotiem Slīteres nacionālajā parkā.
Lai izvērtētu purva apsaimniekošanas pasākumu ietekmi uz purva biotopiem, sadarbojoties
ar Holandes un Polijas ekspertiem, projekta vietās turpināts hidroloģiskais un biotopu
monitorings. 2016. gadā projekta rezultāti prezentēti Starptautiskās konferencēs Igaunijā,
Itālijā, Vācijā un Anglijā, kā arī pieredzes apmaiņas braucienu laikā ar Latvijas purvu
vērtībām iepazinušos Anglijas, Polijas, Latvijas LIFE projektu eksperti.
Februārī projekts atzīmēja Pasaules mitrāju dienu - sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi
tika rīkots seminārs un pārgājiens uz dabas liegumu „Ziemeļu purvi”. Savukārt vasarā tika
organizēti semināri Vidzemes un Kurzemes bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājiem par
purviem Latvijā, kā laikā skolotāji tika iepazīstināti ar purvu dabas vērtībām.
1. martā tika atklātas divas pārvietojamas izstādes - fotogrāfiju un multimediju „Purvā no
-30 °C līdz +30 °C”. Tās ietver 22 autoru darbus, kopumā 375 fotogrāfijas un aprakstus par
projekta dabas vērtībām un purvu aizsardzības pasākumiem. 2016. gada laikā izstādes
viesojās 12 skolās, bibliotēkās un muzejos Rīgā, Vidzemē un Kurzemē. Kuldīgā un Talsos
izstādes atklāšanas dienā bērniem un jauniešiem tika vadītas lekcijas par purviem, savukārt
Raunā un Pūņās notika radošās darbnīcas, kurās skolēni veidoja animācijas filmiņas par
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mitrāju veidošanos. Projekta darbinieki projektu pārstāvējuši Zinātnieku naktī, Augu
aizsardzības dienā un Ceļotāju dienā Slīteres nacionālajā parkā.
_________________________________________________________________________
Projekta "Baltijas pilotpasākumi bīstamo ķīmisko
vielu emisiju samazināšanai, izmantojot aizvietošanu
un resursu efektivitāti" (Fit for REACH) ietvaros
2016. gadā biedrības “Baltijas vides forums” vadībā,
līdzdarbojoties citiem partneriem, vides un ķīmisko
vielu eksperti kopā ar uzņēmumiem meklēja
drošākas alternatīvas, tostarp arī bisfenolam A un
DEHP u.c., kas tiek izmantotas tādās nozarēs kā sadzīves un būvniecības ķīmijas ražošana,
metālapstrāde un pārtikas rūpniecība, lai samazinātu šo kaitīgo vielu ietekmi uz patērētājiem
un apkārtējo vidi. Tie ir pilotpasākumi bīstamo ķīmisko vielu emisiju samazināšanā,
izmantojot aizvietošanu un resursu efektivitāti.
_________________________________________________________________________
LIFE+ projekta "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un
apsaimniekošanas programma" (NAT-PROGRAMME) ietvaros, lai
saglabātu Latvijai raksturīgo bioloģisko daudzveidību, 2016. gadā tika
pabeigta aizsargājamo biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas
vadlīniju izstrāde. Biotopu aizsardzības vadlīniju izstrādē ir iesaistīts
plašs dabas ekspertu un apsaimniekošanas praktiķu loks, kas jau ir
veicinājis šo vadlīniju iekļaušanu valsts un pašvaldību darba un plānošanas dokumentos.
Gada griezumā par piekrastes biotopiem ir organizēti daudzveidīgi pasākumi - sabiedrības
informēšana par invazīvajam sugām, sadarbībā ar nevalstisko sektoru kampaņā „Mana jūra”,
semināri piejūras reģionu pašvaldībām un apsaimniekotajiem, kā arī
līdzdalība
starptautiskos semināros. Īpaša nozīme tika piešķirta projekta organizētajiem semināriem un
pieredzes apmaiņas pasākumiem par vienotu skatījumu dabisko zālāju apsaimniekošanā.
Projekta ietvaros izstrādātās zālāju apsaimniekošanas vadlīnijas ir iekļautas kā
pamatdokuments lietošanai lauksaimniekiem, lai saņemtu atbalstu bioloģiski vērtīgu zālāju
apsaimniekošanā.
Par projekta norises laikā īstenoto pasākumu sinerģiju ir radīta arī starptautiska interese gan
līdzdarbojoties zinātnisko konferenču darbā - 13.Eirāzijas zālāju konference, gan stāstot par
Latvijā sasniegto Eiropas līmenī.
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2016. gada nogalē tika uzsākta grāmatas „ Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas
Latvijā” sešu sējumu izdošana. Rokasgrāmatu sērija paredzēta gan zemju īpašnieku un
apsaimniekotāju izziņai par dabisko dzīvotņu uzturēšanu un atjaunošanu, gan ka atskaites
punkts turpmākai dabas aizsardzības plānošanai un īstenošanai.
_________________________________________________________________________
Projektā “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”
(HYDROPLAN) 2016. gadā turpinājās darbs pie būvprojektu
izstrādāšanas susināšanas ietekmēto mitrāju atjaunošanas darbiem.
Rudenī noslēdzās vairāk kā pusotru gadu ilgs darbs pie projektā
paredzēto darbu „Ietekmes uz vidi novērtējuma” ziņojuma
sagatavošanas, kas sniedza ļoti detalizētu ieskatu gan veicamajos darbos, gan sagaidāmajās
ietekmēs.
_________________________________________________________________________
Projektā “Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu
uzturēšanai” (LIFE Grassservice) 2016. gada vasarā
noslēgusies zālāju atjaunošana Ludzas novadā 25 ha platībā, bet rudenī uzsākta zālāju
atjaunošana Siguldas novadā gandrīz 100 ha platībā, izmantojot inovatīvas metodes zālāju
bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā. Abās projekta teritorijās uzstādīti arī informācijas
stendi par dabisko zālāju izplatību novados un to apsaimniekošanas pasākumiem. Projekta
ietvaros ir uzsākti darbi pie zāles biomasas alternatīvo izmantošanas iespēju demonstrēšanas
– Rīgas Tehniskajā universitātē jau kopš 2016. gada pavasara varēja iepazīties ar biobutanola
ražošanas pilotiekārtu, bet SIA “BioRE” uzsācis biogāzes ražošanas prototipa būvēšanu.
_________________________________________________________________________
Īstenojot projektu „Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes
ezeros Latvijā" (LIFE COASTLAKE), arī 2016. gada vasaras sākumā
interesentiem bija iespēja vērot tiešraidi no lielā dumpja ligzdas Pūres
pagastā. Latvijas Dabas fonda nodrošinātā tiešraide no šīs aizsargājamās
putnu sugas ligzdas ir viena no dažām pasaulē, tādēļ izraisījusi
starptautisku interesi – 2015. gadā lielā dumpja tiešraidi kopumā bija
skatījuši dabas mīļi no 87 pasaules valstīm.
2016. gada vasarā ceļu pie skatītājiem uzsāka arī interaktīvā āra izstāde, kurā interesentiem
bija iespēja izzināt lielā dumpja dzīvesstāstu, kā arī 2016. gada dzīvotni – niedrājus. 2016.
gada pavasarī tika uzsākta lielo dumpju aprīkošana ar satelītraidītājiem, lai noskaidrotu
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sugas biotopu izvēles likumsakarības un novērtētu projekta laikā veikto apsaimniekošanas
pasākumu efektivitāti. Sagaidāms, ka satelītraidītāju dati sniegs arī citu, vērtīgu un jaunu,
informāciju par dumpju ekoloģiju gan ligzdošanas sezonā, gan pēcligzdošanas un migrācijas
laikā.
_________________________________________________________________________
Projekta "Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un
ilgtspējīga izmantošana Latvijā" (LIFE REstore) ietvaros
2016. gadā notikušas vairākas informatīvas sanāksmes par
degredēto kūdru teritoriju pārvaldības pamatprincipiem.
_________________________________________________________________________
Projekta „Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana:
plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija" (Eremita meadows) ietvaros 2016. gadā
notika izpēte dabas liegumum „Eglone”, veikti
darbi pie dabas takas izveides, kā arī ierīkots dabas
lieguma „Eglone” informācijas centrs, kur izvietota
informācija par liegumā sastopamajām dabas
vērtībām. Aktivitātes ietvaros tika izstrādāts centra
dizains, veikti remontdarbi vienā no Tadenavas
bibliotēkas telpām, kā arī veikta centra
mākslinieciskā noformēšana.
_________________________________________________________________________
Materiāla sagatavošanai izmantoti attēli no rakstā pieminēto LIFE projektu mājas lapām.
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