
 
 

LIFE 
projektu nacionālā finansējuma 

iesniegumu iesniegšana un 
izskatīšana 

 
programmas periodam 2014 – 2017 

 
Jānis Rudzītis 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors 



Vispārīgā informācija 

• Organizē – Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācija www.lvafa.gov.lv 

• Galvenie dokumenti:  

1) Ministru kabineta 25.08.2014. rīkojums Nr.447 «Par 
Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas LIFE programmā 
un valsts budžeta līdzfinansējumu 2014.-2017.gadā»  

/15 396 646 EUR/ 

2) Eiropas Kopienas vides un klimata pasākumu 
programmas LIFE projektu nacionālā līdzfinansējuma 
iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA 
programmas periodam 2014 – 2017  
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LIFE_nac_lidzf_kartiba_2014-2017_LABOJUMI.docx


Norises termiņi 

• Konkursā var pieteikties Fonda administrācijas publicētajā paziņojumā 
(www.lvafa.gov.lv, www.varam.gov.lv, «Latvijas vēstnesis») norādītajā 
termiņā par iesniegumu iesniegšanas izsludināšanu nacionālajam 
finansējumam LIFE programmas projektiem 

• Termiņš katru gadu var atšķirties, jo ir saistīts ar EK noteiktajiem 
termiņiem projektu iesniegšanai attiecīgajā kalendārajā gadā 

2015.gada plāns  
(ja EK sniedz paziņojumu 01.06.2015 ar iesniegšanas termiņu 2015.gada 15.septembrī) 

- Paziņojums par konkursu nacionālajam finansējumam līdz 05.06.2015. 

- Iesniegšana no 29.06. līdz 03.07.2015. 

- Lēmuma pieņemšana līdz 15.08.2015. 

http://www.lvafa.gov.lv/
http://www.varam.gov.lv/


Kas un kam var pieteikties? 

Iespējamais iesniedzējs Nacionālā finansējuma mērķis 

Tiešās pārvaldes iestāde 
Pašu ieguldījumu segšana 

Plānošanas reģions 

Atvasināta publiska persona 
Projekta līdzfinansēšana 

Privāto tiesību juridiskās personas 

Nacionālā finansējuma saņemšanai, iesniedzot projekta iesniegumu, var pieteikties tikai 
LIFE projekta iesniedzējs Eiropas Komisijā, nacionālo finansējumu pieprasot projektam 
kopumā un t.sk. par visiem projekta partneriem, ja tiem nepieciešams nacionālais 
līdzfinansējums.  



Pieejamais nacionālā finansējuma apmērs 

Projekta iesniedzējs 
MAX nacionālā 

finansējuma likme 
MAX LIFE 
atbalsts 

MIN paša 
ieguldījums 
un/vai cits 

atbalsts 

Tiešā valsts pārvaldes iestāde un plānošanas reģions 40% 
(pašu ieguldījumam) 

60% 0% 

Biedrība vai nodibinājums 25% 
(līdzfinansējumam) 

60% 15% 

Atvasināta publiska persona 20% 
(līdzfinansējumam) 

60% 20% 

Privāto tiesību juridiska persona (izņemot biedrības 
un nodibinājumus) 

10% 
(līdzfinansējumam) 

60% 30% 

Ierobežojumi – maksimālās atbalsta likmes!!! 
Ja projekta iesniegumā nacionālais līdzfinansējums tiek pieprasīts vairākiem projekta 
dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais nacionālā līdzfinansējuma 
apjoms nedrīkst pārsniegt 40% no kopējām attiecināmajām izmaksām un katram 
projekta dalībniekam maksimālais nacionālā līdzfinansējuma apjoms nedrīkst 
pārsniegt noteiktās maksimālās likmes 



Pieejamais nacionālā finansējuma apmērs 
(dabas projektiem) 

Projekta iesniedzējs 
MAX nacionālā 

finansējuma likme 
MAX LIFE 
atbalsts 

MIN paša 
ieguldījums 
un/vai cits 

atbalsts 

Tiešā valsts pārvaldes iestāde un plānošanas reģions 25% 
(pašu ieguldījumam) 

75% 0% 

Biedrība vai nodibinājums 16% 
(līdzfinansējumam) 

75% 9% 

Atvasināta publiska persona 13% 
(līdzfinansējumam) 

75% 12% 

Privāto tiesību juridiska persona (izņemot biedrības 
un nodibinājumus) 

6% 
(līdzfinansējumam) 

75% 19% 

Ierobežojumi – maksimālās atbalsta likmes!!! 
Ja projekta iesniegumā nacionālais līdzfinansējums tiek pieprasīts vairākiem projekta 
dalībniekiem visu projekta dalībnieku kopējais pieprasītais nacionālā līdzfinansējuma 
apjoms nedrīkst pārsniegt 25% no kopējām attiecināmajām izmaksām un katram 
projekta dalībniekam maksimālais nacionālā līdzfinansējuma apjoms nedrīkst 
pārsniegt noteiktās maksimālās likmes 



Iesniedzamie dokumenti un no nacionālā 
finansējuma attiecināmās izmaksas 

Iesnieguma 
veidlapa 
(word) 

Projekta 
finanšu plāns 

(excel) 

1. Projektu darbinieku 
atalgojums (t.sk. 
VSAOI) 

2. Komandējumu 
izmaksas 

3. Pakalpojumu (t.sk. 
honorāri un 
autoratlīdzības) 
izmaksas 

4. Materiāli, mazvērtīgais 
inventārs, izejvielas 
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Izskatīšana un lēmumu pieņemšana 
• Administratīvā izvērtēšana (Fonda administrācija) 

• Kvalitātes un finanšu izvērtēšana (Ekspertu komisija) 

• Saskaņošana (VARAM Investīciju projektu 
apstiprināšanas komisija) 

• Saskaņošana (Finanšu ministrija) 

• Konceptuāla lēmuma pieņemšana par nacionālā 
līdzfinansējuma piešķiršanu (VARAM ministrs vai 
pilnvarota persona) 



Ko saņem projekta iesniedzējs un 
tālākās darbības? 

1. VARAM lēmumu par konceptuālu nacionālā finansējuma piešķiršanu 
vai noraidīšanu 

2. Pamatojoties uz lēmumu projekta iesniedzējs sagatavo līdzfinansētāja 
veidlapu eProposal vidē, iekļaujot visu nepieciešamo informāciju, 
izdrukā to un nogādā Fonda administrācijai 

3. Fonda administrācija nodrošina veidlapas parakstīšanu un nodošanu 
projekta iesniedzējam  

• Iesnieguma iesniedzējam, kurš ir saņēmis konceptuālu atbalstu nacionālā 
finansējuma saņemšanai, ir pienākums rakstiski informēt Fonda administrāciju 
par visu saņemto informāciju no Eiropas Komisijas saistībā ar iesniegto 
projektu un tā tālāko virzību Eiropas Komisijā (vēlams savlaicīgi!!!) 

• Ja projekts tiks virzīts EK finansējuma saņemšanai iepriekšminētās darbības 
veicamas atkārtoti 

 



Nacionālā finansējuma saņemšana un 
saņēmēja pienākumi  

1. Tiek noslēgts līgums par nacionālā finansējuma piešķiršanu 
starp Fonda administrāciju un finansējuma saņēmēju 

2. Ievērot un izpildīt noslēgtā līguma par nacionālā 
finansējuma piešķiršanu nosacījumus 

3. Reizi ceturksnī un sniegt atskaiti par projekta īstenošanas 
gaitu 

4. Informēt par visām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā 

 

 
 



Līdzšinējā pieredze, ieteikumi, 
rekomendācijas 

• Izlasīt nolikumu 

• Saplānot projekta iesnieguma rakstīšanu 

• Nacionālā finansējuma iesniegums ir saistīts ar iesniegumu EK 

• Neveikt tehniskas izmaiņas veidlapās (it sevišķi finanšu plānā) 

• Salīdzināt savu uzrakstīto projektu ar vērtēšanas kritērijiem  

• Nesarežģīt neko 



Informācija 

www.lvafa.gov.lv  sadaļa LIFE 

http://www.lvafa.gov.lv/

