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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 9-22 

/lēmumu pieņemšana 27.09.2022 nesasaucot sēdi klātienē/ 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) 

administrācija informē, ka ir sagatavotas Projektu vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” konkursu nolikums projektu aktivitātē “Bioloģiski 

vērtīgo zālāju atjaunošana” (BVZ) un projektu aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai” 

(ĪADT plāni).  

Ir apzināti Dabas aizsardzības pārvaldes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Dabas aizsardzības departamenta viedokļi par konkursa nolikumu nosacījumiem, 

dokumenti ir papildināti ar ieteikumiem.   

 

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, BVZ Projektu konkursa nolikuma nosacījumos Fonda 

padomei tiks izteikts priekšlikums:  

- atjaunojamā platība viena projekta ietvaros var būt vismaz 5 ha (bija 10 ha); 

- par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt arī privātpersona (kas Valsts 

ieņēmumu dienestā ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību); 

- noteikt viena projekta attiecināmo izmaksu maksimālo kopējo apjomu no Fonda 

līdzekļiem -  nedrīkst pārsniegt  2000 EUR/ha (bija 1500 EUR/ha nenosakot Fonda 

līdzekļu maksimāli summu) vai noteikt viena projekta maksimālo finansējumu no Fonda 

līdzekļiem 35 000 (trīsdesmit pieci tūkstoši).  

ĪADT plānu nolikuma galvenie pamatnosacījumi ir: 

- konkursa mērķis ir finansēt projektus, kuru īstenošanas rezultātā tiek izstrādāts īpaši 

aizsargājamas dabas teritorijas dabas aizsardzības plāns (rezultāts – DAP apliecinājums 

par izstrādātā plāna projekta akceptēšanu un virzīšanu VARAM apstiprināšanai) ; 

- projekta iesniedzējs - biedrība, nodibinājums, pašvaldība (t.sk. pašvaldības institūcija, 

bet ne kapitālsabiedrība), zinātniskā institūcija, 

- pašu ieguldījuma apmērs no projektā attiecināmajām izmaksām tiek noteikts 15-25% 

apmērā, 

- pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem ir EUR 250 000 (divi simti piecdesmit 

tūkstoši euro); Minimālais / makasimālais finansējums no Fonda līdzekļiem šobrīd nav 

noteikts.  

- projekta īstenošanas laiks – 2 gadi.  

Abos konkursa nolikumos plānots, ka Konsultatīvā padome veic projekta sabiedriskā 

nozīmīguma vērtējumu, izsakot viedokli par katra projekta prioritāti (Augsta prioritāte (A), 

Vidēja prioritāte (V), Zema prioritāte (Z), projekts neatbilst projektu konkursa atbalstāmajām 
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aktivitātēm (N)), un par katru projektu sniedz komentāru vērtējumam vai ieteikumu / 

rekomendāciju par projekta finansēšanas nepieciešamību.   

 

Projektu konkursu nolikumi komentāru/priekšlikumu sniegšanai nosūtīti sekojošiem 

Konsultatīvās padomes locekļiem -  

Jānim Matulim, Dacei Āriņai, Ingrīdai Brēmerei, Elitai Kalniņai, Ingai Račinskai, Ivetai 

Kraujai, Olgai Trasunai, Mārim Liopam, Anetei Bilzēnai, Jānim Rozītim un Jānim Ulmei 

(pielikums Nr.1 - Vēstule Konsultatīvās padomes locekļiem) 

Sēdi protokolē - 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu nodaļas Vecākā eksperte – Dace 

Krupenko 

 

 

§ 1.1 

 

Par projektu konkursa nolikumu aktivitātē: 

“Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”  
Viedokli par konkursa nolikumu izsaka: Jānis Rozītis, Māris Liopa. 

1. Konceptuāli atbalstīt projektu konkursa nolikuma aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju 

atjaunošana” projektu. 

2. Atbalstīt un Fonda padomei sniegt sekojošus Konsultatīvās padomes priekšlikumus un 

papildinājumus konkursa nolikumam:  

- atjaunojamā platība viena projekta ietvaros var būt vismaz 3 ha; 

- par projekta iesniedzēju (īstenotāju) var būt privātpersona, kas Valsts ieņēmumu 

dienestā ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību; 

- noteikt viena projekta attiecināmo izmaksu maksimālo kopējo apjomu no Fonda 

līdzekļiem - tas nedrīkst pārsniegt 2 500 EUR - 3 000 EUR/ha vai noteikt viena projekta 

maksimālo finansējumu no Fonda līdzekļiem 40 000 (četrdesmit tūkstoši euro); 

- prioritārās dabas teritorijas saņem lielāku punktu skaitu, bet pastāv iespēja iesniegt 

projektu teritorijās ārpus šīm IADT un arī citam IADT. Pie tam tās varbūt pieguļošas 

teritorijas prioritārām IADT. Būtu jāatbalsta zemes īpašnieka brīvprātīga iniciatīva 

veidot jaunu BVZ 10 ha platībā ārpus IADT, ja paliek pāri finansējums no prioritārām 

IADT. 

- ja nav milzīgs administratīvais slogs Fonda administrācijai, tad vajadzētu minimālo 

slieksni noteikt 3ha prioritārās IADT un 10ha ārpus prioritārajām teritorijām. 

- svītrojams pie Atbalstāmam aktivitātēm - "vēsturisko virszemes noteces grāvju un drenu 

sistēmu atjaunošana, novācot un izvācot apaugumu un sanesumus, lai veicinātu 

virszemes ūdens noteci". Šāds aktivitātes atbalsts pēc būtības nonāk pretrunā ar 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem, abiotiskās pamatnes īpatnībām, 

dabas procesiem konkrēta vietā. 

- izslēgt līdzfinansējumu, izprotot, ka iniciatīva no bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas viedokļa ir ar augstu prioritāti un izmaksas zemes īpašniekam, 

apsaimniekotajam var būt nākamajos gados uzturot BVZ, kā arī iespējams iegādājoties 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

pamatlīdzekļus, bioloģiskos aktīvus, kas nolikumā nav iekļauti kā attiecināmās 

izmaksas. 

 

§ 1.2 

 

Par projektu konkursa nolikumu aktivitātē: “Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas 

daudzveidības saglabāšanai”  
Viedokli par konkursa nolikumu izsaka: Jānis Rozītis, Māris Liopa. 

1. Konceptuāli atbalstīt projektu konkursa nolikuma aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības 

saglabāšanai” projektu. 

2. Atbalstīt un Fonda padomei sniegt sekojošus Konsultatīvās padomes sagatavotos 

priekšlikumus un papildinājumus konkursa nolikumam:  

- Pašu ieguldījuma apmēru projekta īstenotājam (biedrība, nodibinājums) projekta 

īstenošanai nepieciešamā minimālā pašu ieguldījuma apmērs no projektā 

attiecināmajām izmaksām tiek noteikts 5%-10% apmērā; 

- Pašu ieguldījuma apmēru projekta īstenotājam (Pašvaldība (t.sk. pašvaldības institūcija, 

bet ne kapitālsabiedrība) un zinātniskajām institūcijām) projekta īstenošanai 

nepieciešamā minimālā pašu ieguldījuma apmērs no projektā attiecināmajām izmaksām 

tiek noteikts vismaz 15%-25% apmērā; 

- Dabas aizsardzības plāna izstrāde ir labas publiskas pārvaldības nosacījums, ko šobrīd 

prioritizē ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija un ko reglamentē tiesiskais 

regulējums. Ieteikums - līdzfinansējums nosakāms 0% biedrībām, nodibinājumiem, 

zinātniskajam institūcijām, līdzfinansējums pašvaldībām nosakāms 10%. 

- minimālais finansējums no Fonda līdzekļiem  - 5 000 EUR vai to nenosakot, savukārt 

maksimālais finansējums no Fonda līdzekļiem  - 40 000 EUR vai 60 000 EUR; 

- projekta īstenošanas laiks – 2 gadi vai līdz 2025.gada 31.martam. 

 

 

 

 

Fonda konsultatīvās padomes  

priekšsēdētāja                       / Inga Račinska / 

 

 

Sēdi protokolēja 

LVAF Projektu nodaļas Vecākā eksperte                 / Dace Krupenko / 
 


