
LIFE programma ir lielisks instruments, lai paveiktu 
apjomīgus darbus vides un dabas aizsardzības jomā. 
Iespējams iegādāties vai nomāt zemi, iegādāties tehniku, 
īstenot vērienīgus apsaimniekošanas vai būvniecības 
darbus, rīkot izglītojošas kampaņas, izdot informatīvus 
materiālus un darīt daudz ko citu aizraujošu, inovatīvu un 
noderīgu, ja tas sniedz būtisku ieguldījumu vides un dabas 
aizsardzībā vai klimata pārmaiņu mazināšanā un to radīto 
problēmu risināšanā. 

LIFE PROJEKTU 
ĪSTENOTĀJU IETEIKUMI, 
SĀKOT DARBU  
AR LIFE PROGRAMMU
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Uzziniet par LIFE programmu un kārtējā gada uzsaukumu: 
vai un kur Jūsu idejas iekļausies šīs programmas tematikā, 
kā arī kas ir speci�sks šī gada uzsaukumam.

Apmeklējiet LIFE programmas mājaslapu: 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

Uzziniet par kārtējo projektu pieteikumu konkursu – 
parasti pieteikumu konkurss tiek izsludināts pavasarī un 
iesniegšanas termiņš ir rudenī.

Ņemiet vērā, ka pieteikuma gatavošana ir laikietilpīga – 
tas prasīs vairākus mēnešus.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija laika 
posmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 
31. decembrim īsteno projektu „Kapacitātes palielināšana 
LIFE programmas ieviešanai Latvijā”, kura ietvaros sniedz 
atbalstu LIFE projektu pieteikumu sagatavotājiem un 
ieviesējiem. Vairāk informācijas CAP LIFE LAT mājaslapā: 
http://www.lifeprogramma.lv  

Tradicionālo LIFE projektu pieteikumi tiek gatavoti un 
iesniegti elektroniskajā platformā e-proposal: 
https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
Platformas aplūkošana ļaus labāk izprast gatavojamā 
projekta pieteikuma struktūru un pieteikumā iekļaujamās 
informācijas apjomu. 

AR KO SĀKT

Stepes čipste ir Latvijā rets, 
smilšainu un skraju vietu 

putns. Pie mums tā 
galvenokārt sastopama jūras 

piekrastes kāpās. Aizsargājamo 
ainavu apvidus “Ādaži” un Ādažu 
poligons ir lielākā sugas atradne 

iekšzemē, kur stepes čipstes dzīvo 
militāro mācību veidotos un 

uzturētos smiltājos.
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PAR BUDŽETU

DOKUMENTI

LIFE programma �nansē būtisku daļu projekta budžeta 
(60–75%).

LIFE projekti parasti ir samērā lieli – to budžets parasti ir 
viens līdz vairāki miljoni eiro.

Būtisku ieguldījumu projekta budžetam var saņemt arī no 
Latvijas vides aizsardzības fonda, taču, lai to saņemtu, 
projekta idejai un aptuvenām aprisēm jābūt gatavām 
iesniegšanai projektu koncepciju atlasei Latvijas vides 
aizsardzības fonda administrācijai jau vasaras sākumā.

Lai sagatavotu veiksmīgu projekta pieteikumu, noteikti 
rūpīgi izskatiet visus ar projekta iesniegšanu saistītos 
dokumentus LIFE programmas mājas lapā, piemēram, 
LIFE Orientation Document, Guidelines for Applicants, 
Financial and Administrative Guidelines un citus konkrētā 
gada uzsaukumā iekļautos dokumentus.  

Nenovērtējiet par zemu šo dokumentu nozīmību, jo laba 
projekta ideja var negūt atbalstu projektu konkursā tādēļ 
vien, ka nav ievēroti kādi no nosacījumiem, kas izklāstīti 
pieteikumu sagatavotājiem domātajos dokumentos.

ZAĻĀ VĀRNA
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20. gs. sākumā zaļā vārna 
Latvijā bija bieži sastopams 

putns, bet līdz gadsimta 
beigām jau bija kļuvusi kritiski 

apdraudēta. Pēdējā Latvijas zaļo 
vārnu populācija dzīvo Rīgas 

pievārtē un ir kļuvusi pilnīgi 
atkarīga no cilvēku uzstādītiem 

būriem. Aizsargājamo ainavu apvidus 
“Ādaži” ir vistālākā uz ziemeļiem zaļo 

vārnu ligzdošanas vieta Eiropā. Šeit 
ligzdo 3-5 zaļo vārnu pāri. 
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PARTNERI

Projektu var īstenot viena organizācija, vairākas vienas 
valsts organizācijas, kā arī vairākas dažādu valstu 
organizācijas. Izvēloties projektam partnerus ārvalstīs, 
būs iespējams vieglāk demonstrēt projekta starptautisko 
nozīmi, taču jārēķinās ar sarežģītāku projekta 
administrēšanu.

No projekta partneriem būs ļoti atkarīgs tas, cik 
viegli projektu varēs īstenot tā apstiprināšanas gadījumā. 
Partneriem jābūt spējīgiem ievērot LIFE programmas 
nosacījumus �nanšu uzskaitē un dokumentu 
sagatavošanā. 

Partneru sadarbība tiek aprakstīta partnerlīgumā. LIFE 
programma piedāvā partnerlīguma paraugu, kurā iekļauti 
būtiskākie punkti. Sagatavojot labu partnerlīgumu, 
iespējams mazināt problēmas, kas var rasties laika gaitā, 
īstenojot projektu. Stingri jāreglamentē partneru 
atbildības par projekta aktivitātēm un �nansiālās 
saistības, rīcība saistību nepildīšanas gadījumā, iespējas 
mainīt partnerlīguma nosacījumus un budžeta 
sadalījumu, kā arī atkāpšanos no līguma.
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Lai sāktu darbu, jāreģistrējas ECAS sistēmā (European 
Commission Authentication Service). 

Projekta pieteikums tiešsaistē jāveido sistēmā, kur vēlāk 
to arī iesniedz izskatīšanai.

Jārēķinās, ka iepriekšējos gados, tuvojoties iesniegšanas 
termiņa pēdējām dienām un stundām, sistēmā ir bijušas 
problēmas pārslodzes dēļ, tādēļ labāk projekta 
iesniegšanu neatstāt uz pēdējām stundām. 

Ja laika gaitā būs nepieciešami labojumi projekta 
pieteikumā, arī tie būs jāveic e-proposal instrumentā. 

PROJEKTA SAGATAVOŠANA 
E-PROPOSAL INSTRUMENTĀ
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SMILŠU KRUPIS

BUDŽETA UN LAIKA GRAFIKA 
PLĀNOŠANA

Lai izvairītos no projekta budžeta neatbilstības reālajai 
tirgus situācijai, gatavojot projekta pieteikumu 
nepieciešams veikt aptuvenu tirgus izpēti un 
noskaidrot, kādas būs projektam nepieciešamo 
preču un pakalpojumu izmaksas. 

Gatavojot pieteikumu, jāņem vērā, ka tā īstenošana 
visticamāk sāksies tikai pēc gada, turklāt tas ilgs vairākus 
gadus, tādēļ jāvērtē, kāds būs cenu pieaugums, sevišķi, ja 
viena veida preces projektā nepieciešamas lielā apjomā – 
piemēram, ja paredzēts izlietot lielu daudzumu degvielas, 
tad arī salīdzinoši nelielam degvielas cenas pieaugumam 
būs būtiska ietekme uz projekta budžetu. 

Plānojot projekta laika gra�ku, lai izvairītos no darbu 
kavēšanas, jānoskaidro, kādas formālās procedūras 
nepieciešamas pirms dažādu darbu īstenošanas, kādi 
saskaņojumi, atļaujas u.c. būs nepieciešami. 
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Smilšu krupis ir Latvijā un Eiropā reti sastopams abinieks, dzīvo 
smilšainās vietās, kur nārstošanai ir pieejamas seklas peļķes. Smilšu 

krupji aktīvi ir krēslā un tumsā, bet dienu pavada ierakušies 
smiltīs. No citiem krupjiem to var atšķirt pēc dzeltenās svītras 

pār muguru. To skaitu negatīvi ietekmē jūras piekrastes 
apbūve, karjeru aizaugšana un pārāk intensīva izstrāde. 

Aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” smilšu krupji 
sastopami smiltājos, kas veidojušies Ādažu poligonā 

notiekošo militāro mācību ietekmē. 
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Piemērs no kāda projekta – tika konstatēts, ka darbinieks 
rakstījis vēstuli EK datumā, kad viņam nav norādītas 
projektā strādātas stundas. Tādēļ tika apšaubītas pārējās 
viņa darba laika uzskaites tabulas.  

DAŽAS PRAKTISKAS ATZIŅAS 
NO LIFE PROJEKTU ĪSTENOTĀJIEM

Nereti projektos nodarbinātie strādā daļu slodzi projektā 
un daļu pamatdarbā. Ja projektā noteiktā algas likme 
par laika vienību atšķiras no atalgojuma par citiem 
pienākumiem, vairumā gadījumu uz projektu būs 
attiecināma darbinieka vidējā alga. 

Dažu projektu sāpīgi gūtā pieredze apliecina, ka 
darbinieku laiks (sevišķi projektā daļēji un neregulāri 
nodarbināto) ir rūpīgi jāuzskaita un jāmaksā par faktiski 
padarīto, jo pretējā gadījumā var gadīties tā, ka plānotās 
stundas nostrādātas, pieejamais �nansējums izmaksāts, 
bet darbi vēl nav pabeigti. 

Nelielu un īslaicīgu darba pienākumu gadījumā, 
iespējams, ir izdevīgāk cilvēku nolīgt ar uzņēmuma 
līgumu pakalpojuma veikšanai, paredzot �nansējumu 
nevis kategorijā „personāls”, bet gan „ārpakalpojumi”. 
Tādā gadījumā nebūs nepieciešama darba laika uzskaite, 
atvaļinājums vai kompensācija par tā neizmantošanu un 
būs mazāk sarežģīti izdevumus iekļaut atskaitē. 

Ja darbinieks organizācijā strādā vairākos LIFE projektos, 
stundas par visiem LIFE un citiem ES līdz�nansētiem 
projektiem jāuzskaita vienā darba laika uzskaites tabulā, 
lai būtu redzams, ka kopsummā netiek pārsniegts 
normālais darba laiks.

Pieredzes braucieni jāorganizē projekta pirmajā pusē. 
Projekta beigās braucienus var organizēt pieredzes 
izplatīšanai un tos labāk iepriekš saskaņot ar EK. 

Vadošajam partnerim rūpīgi jāpārbauda visi izdevumus 
attaisnojošie dokumenti, lai pārliecinātos, ka partneri 
iesnieguši visu nepieciešamo un atbilstošu situācijai.
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GLUDENĀ ČŪSKA

Rūpīgi jāseko līdzi un jāievēro LIFE programmas 
publicitātes prasības – logo un atsauces uz �nansējumu 
visur, kur nepieciešams, jo pat ļoti labi izdarīta darba 
izmaksas var atzīt par neattaisnotām, ja trūks LIFE un 
Natura 2000 logo un atsauces uz projektu, tajā skaitā 
samaksas dokumentos.  

LIFE programma ir samērā elastīga – labi pamatojot, 
iespējams �nansējumu pārdalīt starp aktivitātēm un 
�nansējuma kategorijām, taču rīcībai jābūt pamatotai un 
loģiskai.

Ja projektā ar patapinājuma līgumu tiek iesaistītas 
privātās automašīnas, tad pārskatāmi jāreģistrē projektā 
un citur nobrauktie kilometri un uz projektu attiecināms 
tikai projekta uzdevumos nobrauktais. Maz ticamas 
ceļazīmes – piemēram, ka ar privātu automašīnu ilgāku 
periodu ir braukts tikai un vienīgi projekta uzdevumos, 
var tikt apšaubītas. 

Vairāku projektu pieredze rāda, ka patapinātam auto var 
segt amortizācijas izmaksas. 

Projekta izmaksas iesakām uzreiz ievadīt LIFE atskaišu 
formās. Tādējādi neuzkrājas tik liels darba apjoms, kas 
jāpaveic īsā laikā pirms atskaišu iesniegšanas, un visu 
laiku ir redzami pārskati par budžeta apguvi. 

Gatavojot projekta pieteikumu, pasākumi jāapraksta 
pietiekami detalizēti, lai vērtētājam radītu pārliecību, ka 
viss ir pārdomāts un pienācīgi izplānots, taču ar pārāk 
sīkām detaļām arī nav ieteicams aizrauties, jo tad ir lielāka 
iespēja, ka plānoto nāksies mainīt un būs jāskaidro, kādēļ. 
EK skaidrojumus parasti pieņem, bet tas rada lieku darbu 
gan pašiem, gan projektu uzraugošajiem cilvēkiem.
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Latvijā gludenā čūska ir ļoti reta, 
sastopama Kurzemes piekrastē un 
Ādažu poligonā. Šīs čūskas dzīvo 
gaišos, skrajos priežu mežos, 
virsājos, krūmainos uzkalnos, 
pļavās un purvos, parasti slēpjoties 
veģetācijā. Gludenā čūska savu 
medījumu – ķirzakas un grauzēju 
mazuļus – nožņaudz un norij 
veselus. Gludenās čūskas vairojas 
lēni, mātītēm mazuļi dzimst ne 
katru gadu. 7



BRŪNĀ ČAKSTE

Publikācija sagatavota, balstoties uz semināra “Latvijā īstenoto 
LIFE projektu tikšanās” dalībnieku atziņām. Seminārs notika 
2016. gada 19. janvārī, Rīgā, Kara muzejā. To organizēja 
LIFE+ projekts “Putni Ādažos”.  

Teksts: Laura Jukāme, Ieva Mārdega

Makets: Ilze Ķuze

Zīmējumi sagatavoti uz fotogrā�ju pamata. Fotogrā�ju autori: Ieva Mārdega 
(pupuķis, zaļā vārna, gludenā čūska), Markus Varesvuo (brūnā čakste),
Jari Peltomäki (stepes čipste), Stock.adobe.com - Tony Recena (smilšu krupis).

© Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 2017.  
Izdots LIFE+ projekta “Putni Ādažos” ietvaros ar Eiropas Savienības 
LIFE+ programmas atbalstu. 

LIFE+ projekta “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības 
stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā ”Ādaži”” mērķis ir 
aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” atjaunot virsājus, mežus un 
augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, 
zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai 
čakstei. Projekts norisinās no 2013. līdz 2017. gadam un to īsteno 
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā 
ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas 
biedrību, A/S “Latvijas valsts meži” un Sējas novada domi.

 www.putniadazos.lv

PUTNI ĀDAŽOS
LIFE+ projekts

Raksturīgs Latvijas lauku 
ainavas putns, kas nereti 

redzams sēžam krūmu puduru 
galotnēs, uz ganību žogu 

mietiņiem, pie zaru vai akmeņu 
kaudzēm. Tomēr citur Eiropā tā jau 

kļuvusi par retumu pārāk intensīvās 
lauksaimniecības dēļ. Brūnā čakste 

pārtiek no palieliem kukaiņiem, 
dažkārt tā veido “pieliekamo” – uz 

krūmu zariem vai ērkšķiem saspraužot 
kukaiņus vēlākam laikam. 

Aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” 
ligzdo gan virsājos atstātās zaru kaudzēs, 
gan krūmu puduros pie ūdeņiem – Puskas 

upes un Rāmpurva grāvja.


