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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 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) 



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  

• Līdzfinansējuma likmes – līdz 60%, atkarībā no 

projekta veida 



Finansējums II 

• LIFE nefinansē 

– Pētniecības projektus 

– Lielas infrastruktūras izbūvi 

– Dubultais finansējums  

– Aktivitātes, kas veiktas pirms projekta un kuras 

būtu veiktas arī bez projekta 



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 

• 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 



Projektu veidi III 

• 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 IV 

• «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 

 



Atšķirības  

• Divas atsevišķas apakšprogrammas 

• 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 

• Pieļaujamas darbības arī ārpus ES valstīm  



Atšķirības II 

• 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! 

 



Paldies! 


