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LIFE 

• Vides un klimata pasākumu programma 

• Regula 1293/2013 

• Kopējais budžets 3 456 655 000 eiro 

• Divas apakšprogrammas: 

– Vide (75% kopējā budžeta) 

– Klimats (25% kopējā budžeta) 



LIFE II 

• Jauni projektu veidi  

• Iespējams atbalsts finanšu instrumentu veidā 

• Daudzgadu programma 2014.-2017. gadam (2018.-
2020.g.), t.sk. Vides apakšprogrammas tematiskās 
prioritātes un prioritārās tēmas 

• Vides apakšprogrammā 2014.-2017. gadā saglabātas 
nacionālās aploksnes 

• Klimata apakšprogrammā nacionālo aplokšņu nav 

• Līdzfinansējuma likmes atkarīgas no projekta 
kategorijas 

• Pieļaujamas darbības arī ārpus ES valstīm  



Tematiskās prioritātes un 

prioritārās tēmas 
• Noteiktas daudzgadu programmā 2014.-2017. 

gadam 

• Tematiskās prioritātes saistītas ar ES 

likumdošanas aktiem vai stratēģijām 

• Prioritārās tēmas – ieteicamās tēmas katras 

tematiskās prioritātes ietvaros 

• Liels punktu īpatsvars kopējā skaitā 

• Var iesniegt arī ārpus tematiskajām prioritātēm, 

bet tikai izcilas kvalitātes projektus 

 



LIFE III 

• LIFE programmas ieviešana – EK un EASME 

• Lielāka saistība ar ES politikas dokumentiem 

• Lielāks uzsvars uz projekta pieteikumu kvalitātes 
paaugstināšanu  

• Precīzākas projektu gatavošanas un vērtēšanas 
vadlīnijas katram projektu veidam, t.sk. 
Orientation document 

• Standartizētas pieteikuma, atskaišu formas, u.c. 
dokumentu paraugi  

• Saziņas valoda – angļu! 

 



LIFE Vide 

• Vide un resursefektivitāte (mērķis – izstrādāt, testēt un 

demonstrēt tādas politikas vai vadības metodes, paraugpraksi un 
risinājumus, ko var atkārtot, nodot tālāk vai integrēt citās jomās saistībā ar 
ES vides politiku, jo īpaši ūdens, atkritumu un gaisa jomā, kā arī zināšanu 
uzlabošana) 

• Daba un bioloģiskā daudzveidība (mērķis – sniegt 

ieguldījumu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķu, jo īpaši dabas 
aizsardzības likumdošanas ieviešanā un atbilstošo zināšanu uzlabošanā) 

• Vides pārvaldība un informācija (mērķis – 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 (mērķis – veicināt ES 

klimata pārmaiņu mazināšanas politikas ieviešanu, t.sk. uzlabojot 

zināšanas un attīstot inovatīvas tehnoloģijas, pieejas un metodes) 

• Pielāgošanās klimata pārmaiņām (mērķis – veicināt 

ES klimata pārmaiņu pielāgošanās politikas izstrādi un ieviešanu, 

demonstrējot politikas un  pārvaldības pieejas un risinājumus) 

• Klimata pārvaldība un informācija (mērķis – veicināt 

izpratni un komunikāciju, sekmēt zināšanu apmaiņu klimata politikas jomā) 



LIFE Projektu “ideoloģija” 

• Skaidri definēta VIDES 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 



Finansējums 

• Finansējuma veidi 

– Dotācijas (gk projektiem) 

– Publiskā iepirkuma līgumi (pieejami tikai EK) 

– Iemaksas finanšu instrumentos (Dabas kapitāla 

finansēšanas mehānisms (NCFF), 

Energoefektivitātes privātā finansējuma 

instruments (PF4EE)) 

• Saņēmēji – ES reģistrētas juridiskas personas  



Finansējums II 

• LIFE nefinansē 

– Pētniecības projektus 

– Lielas infrastruktūras izbūvi 

– Dubultais finansējums  

– Aktivitātes, kas veiktas pirms projekta un kuras 

būtu veiktas arī bez projekta 



EK līdzfinansējuma principi 

• Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts līgumā – gan 
kā % no kopējām projekta izmaksām, gan maksimālā summa, 
bet ne vairāk kā faktiskie projekta izdevumi 

• Visi citi iespējamie ienākuma avoti (banku procenti, semināru 
dalības maksas, u.tml.) jādeklarē un tiek atskaitīti no galīgā 
EK maksājuma (izņēmums – EK avansa maksājuma uzkrātie 
%) 

• Ja viens vai vairāki partneri izstājas no projekta, pieteicēja 
pienākums ir nodrošināt iztrūkstošo finansējumu vai kā citādi 
nodrošināt projekta ieviešanu 

• Šādā gadījumā EK patur tiesības proporcionāli samazināt savu 
līdzfinansējuma apjomu 

 

 



EK līdzfinansējuma principi 

• Attaisnotie izdevumi katrā budžeta pozīcijā 
nevar pārsniegt projekta pieteikumā noteiktās 
summas  

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

 



EK maksājumu kārtība 

• Avansa maksājums (30%) 
– Izņēmums – projekti, īsāki par 2 gadiem VAI kur EK 

līdzfinansējums ir mazāk kā 300 000 eiro (70%) 

• Vidus maksājums (40%), pie nosacījumam, ja vismaz 
100% no avansa maksājuma ir iztērēti 
– Izņēmums – par 48 mēnešiem garāki projekti un kur EK 

līdzfinansējums vairāk kā 4 M eiro (2* 20%) 

• Gala maksājums (20-30%), bet ne vairāk kā 
nepieciešams faktisko izdevumu līdzsvarošanai 

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



PVN un projekta valūta 

• Principā attaisnotais izdevums, izņemot ja pieteicējs / 

partneris ir PVN maksātājs (var atgūt PVN) vai valsts 

pārvaldes institūcijas tiešo funkciju veikšana 

• Faktiskie izdevumi citā valūtā jāpārrēķina eiro par 

Eiropas Centrālās bankas kursa izdevumu veikšanas 

gada pirmajā dienā 



Projektu veidi 

• «tradicionālie» projekti 
– Izmēģinājuma projekti 

– Demonstrāciju projekti 

– Paraugprakses projekti 

– Informācijas, izpratnes veidošana un izplatīšanas 
projekti 

• Integrētie projekti 

• Tehniskās palīdzības projekti 

• Spēju veidošanas projekti 

• Sagatavošanās projekti 



Projektu veidi II 

• Sagatavošanās projekti 

– EK definētas tēmas – pētījumi jaunu vides 

politikas virzienu pamatošanai 

– Pieteikumus var iesniegt ikviens atbilstošs 

pieteicējs 

– Tikai viens gala izpildītājs 

– EK līdzfinansējuma likme 60% 



Projektu veidi III 

• Spēju veidošanas projekti 

– Pienākas tikai regulā noteiktajiem kritērijiem 

atbilstošajām valstīm 

– Pieteicēji – tikai par LIFE programmas ieviešanu 

atbildīgās valsts (reģionālās) institūcijas 

– Spēju veidošanas programma 

– Līdz 100% EK līdzfinansējums 

– Nav paredzēts atbalsts projektu pieteikumu rakstīšanai 

– Latvijas projekts iesniegts š.g. aprīlī, pieteicējs 

VARAM un LVAF 

 



Projektu veidi IV 

• Integrētie projekti 

– Nacionālu vai reģionālu stratēģiju integrētai un 

koordinētai ieviešanai 

– Līdz 3 projektiem katrai valstij visā periodā –daba, 

klimats, vide (atkritumi / gaiss / ūdens) 

– Pieteicēji – atbilstošās valsts (reģionālās) institūcijas 

– Atšķirīga pieteikšanas un finansēšanas kārtība 

• Tehniskās palīdzības projekti – atbalsts integrētā 

projekta pieteikuma sagatavošanai 



Projektu veidi V 

• «tradicionālie» projekti 

– Izmēģinājuma projekti – izmanto tehnoloģijas vai 

metodes, kas iepriekš nav izmantotas vai izmēģinātas 

– Demonstrāciju projekti – izmanto tehnoloģijas vai 

metodes, kas ir jaunas konkrētajā kontekstā 

– Paraugprakses projekti – izmanto piemērotas, rentablas 

un mūsdienīgas tehnoloģijas 

– Informācijas, izpratnes veidošana un izplatīšanas 

projekti 

 



2015. Gada konkurss 

• Projektu uzsaukums 1. jūnijā 

• Iesniegšanas termiņi atšķirīgi: 

– Klimats – 15.09. 

– Vide – 01.10. 

– Daba, Info -07.10.  

• Projektu pieteikumu iesniegšana, tikai 

izmantojot eProposal 

• Agrākais projektu sākuma datums 01.06.2016. 



Paldies! 


