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Latvijas vides aizsardzības Latvijas vides aizsardzības 
fonds (LVAF)fonds (LVAF)

Valsts budžeta līdzekļu kopums vides 

aizsardzības pasākumu un projektu 

īstenošanai

Fonda līdzekļu turētājs -

Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācija

(Vides ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde)



Normatīvie aktiNormatīvie akti

� Latvijas vides aizsardzības fonda likums

� Likums par valsts budžetu

� MK noteikumi “Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 
nolikums”

� MK noteikumi “Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas nolikums”

� Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes 
nolikums

� Vides ministra rīkojums “Par Latvijas vides aizsardzības 
fonda padomes personālsastāva apstiprināšanu”



Latvijas vides aizsardzības fonda Latvijas vides aizsardzības fonda 
likumslikums

Nosaka Latvijas vides aizsardzības fonda mērķi un tā līdzekļu izlietošanas 
kārtību

Fonda mērķis ir veicināt ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību, integrējot 
vides aizsardzības prasības visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu 
iedzīvotāju tiesības dzīvot kvalitatīvā vidē saskaņā ar valsts vides politikas 
pamatnostādnēm, kā arī pietiekamus pasākumus bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai

Fonda līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 
likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktajā apmērā

Fonds finansiāli atbalsta privātpersonu un publisko tiesību juridisko personu 
īstenotos projektus

Fonda padome ir lēmējinstitūcija, kas pieņem lēmumus Fonda darbības 
plānošanas un finanšu izlietošanas jautājumos. Fonda padomes 
priekšsēdētājs ir vides ministrs.



� vides izglītība un audzināšana

� vides monitorings

� bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība

� gaisa aizsardzība

� vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana

� ūdeņu aizsardzība

� augsnes un grunts aizsardzība un sanācija

� atkritumu apsaimniekošana

� radioaktīvo atkritumu pārvaldība

� cilvēku veselības aizsardzība un kontrole

� vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana

� palīdzības sniegšana citām valstīm vides aizsardzības problēmu risināšanā

� sabiedrisko vides inspektoru prēmēšana 

� u.c. 

No Fonda līdzekļiem finansētie No Fonda līdzekļiem finansētie 
pasākumi un projektipasākumi un projekti



Fonda budžets 2008 - LVL 9 343 224

298 000
Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu 
kompensācija

85 000

Atbalsta pasākumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu 
instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 
instrumenta koordinācijai

2 571 051Nozares vides projekti

30 000Vides izglītības fonda programma 

370 000Upju baseinu apsaimniekošana

1 415 000
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu 
sagatavošana, koordinācija un ieviešana

102 700

Konkursu “Sakoptākais Latvijas pagasts”, “Sakārtotākā
Latvijas pilsēta”, “Sējējs”, “Labākais vides žurnālistikā”, 
“Gada balva “Ābols”” un “Labākais iepakojums Latvijā”
nodrošinājums

179 525Zivju aizsardzības pasākumi 

3 876 687Vides aizsardzības projekti

415 261Fonda darbības nodrošinājums



PROJEKTU KONKURSIPROJEKTU KONKURSI

� Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

� Latvijas vides aizsardzības fonda mājas 
lapā:  www.lvafa.gov.lv

� Vides ministrijas mājas lapā: 
www.vidm.gov.lv



Izsludinātie projektu Izsludinātie projektu 
konkursi konkursi (uz 10.01.2008)(uz 10.01.2008)

Projektu vadlīnijasProjektu vadlīnijas

� Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība 
(17.12.07.-07.01.08.; 21.01.08.-01.02.08.)

� Augšņu un grunts aizsardzība un sanācija      
(17.12.07.-04.01.08.)

� Vides monitorings (07.01.08.- 25.01.08.)

� Ūdeņu aizsardzība (21.01.08. – 01.02.08.)

� Vides izglītība un audzināšana (18.02.08. – 03.03.08.)

� Multisektoriālie projekti (28.01.2008. – 08.02.2008.)



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības “Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzība”aizsardzība”

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:
�� Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu 

nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā nodrošināšana ūdeņu ekosistēmā 
Mērķis - Nodrošināt zivju resursu saglabāšanas pasākumu īstenošanu

Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos, jūras piekrastes teritorijā un Latvijas 
iekšējos ūdeņos 

(projektu iesniegšanas termiņš no 2007.gada 17.decembra līdz 2008. gada 7.janvārim) 

�� Dabas aizsardzības plānu izstrādeDabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijāmaizsargājamām dabas teritorijām

Mērķis – finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus dabas 
aizsardzības plānu izstrādei deviņām īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim)

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās 
personas (reģistrēti nodokļu maksātāji)



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
“Augšņu un grunts aizsardzība un “Augšņu un grunts aizsardzība un 

sanācija”sanācija”
Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:

�� Inčukalna gudrona dīķu apsaimniekošanaInčukalna gudrona dīķu apsaimniekošana
Mērķis - atbalstīt projektus, kas saistīti ar Inčukalna gudrona dīķu apsaimniekošanas 

pasākumu (t.sk. teritorijas uzraudzība un apsardze, vides monitoringa veikšana, 
piebraucamo ceļu uzturēšana) veikšanu.

(projektu iesniegšanas termiņš no 2007.gada 17.decembra līdz 2008.gada 4.janvārim)

� Metodikas izstrāde augsnes degradācijas pieļaujamo risku izvērtēšanai, kā arī 
metodikas izstrāde riska zonu noteikšanai 

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 17.marta līdz 2008.gada 4.aprīlim)

� Augsnes un grunts piesārņojuma likvidēšana un augsnes un grunts piesārņojuma 
likvidēšana un rekultivācija, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija valsts vai pašvaldību 
īpašumā vai valdījumā esošajās zemēs

(projektu iesniegšanas termiņš no 2004.gada 4.februāra līdz 2008.gada 15.februārim)

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas 
(reģistrēti nodokļu maksātāji)



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
““Vides monitorings””

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:

�� Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais Bioloģiskās daudzveidības fona un speciālais 
monitoringsmonitorings

Mērķis - finansiāli atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības 
fona un speciālā monitoringa veikšanu atbilstoši Nacionālajam vides politikas 
plānam un ar Vides ministra 2006.gada 24.janvāra rīkojumu Nr.29 apstiprinātai 
Vides monitoringa programmai

(iesniegšanas termiņš no 2008.gada 7.janvāra līdz 2008. gada 25.janvārim) 

�� Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām 
monitoringsmonitorings

Mērķis – finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus monitoringu veikšanai 
gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanai

(iesniegšanas termiņš no 2008.gada 7.janvāra līdz 2008. gada 25.janvārim) 

�� Natura 2000 vietu monitorings laika posmā 2008 Natura 2000 vietu monitorings laika posmā 2008 -- 20122012
Mērķis - finansiāli atbalstīt aktivitātes, kas plānotas atbilstoši Vides monitoringa 

programmai un Natura 2000 vietu monitoringa metodikai visās Natura 2000 
vietās Latvijā laika periodā no 2008. līdz 2012.gadam

(iesniegšanas termiņš no 2008.gada 7.janvāra līdz 2008. gada 25.janvārim) 

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās personas 
(reģistrēti nodokļu maksātāji)



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
““Ūdeņu aizsardzībaŪdeņu aizsardzība””

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:

�� NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBĪBAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU DARBĪBAS 
UZLABOŠANAS PASĀKUMIUZLABOŠANAS PASĀKUMI

Mērķis - finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības kvalitātes uzlabošanu vai 
jaunu iekārtu izbūvi

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada 1.februārim) 

�� DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMIDZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI
Mērķis – finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar 

dzeramā ūdens sagatavošanas kvalitātes uzlabošanu
(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim)

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās 
personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). 



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
““Ūdeņu aizsardzībaŪdeņu aizsardzība””

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:
�� Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un Atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un 

kanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumikanalizācijas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumi
Mērķis - finansiāli atbalstīt kvalitatīvi sagatavotus projektus, kas saistīti ar 

atsevišķu pašvaldību iestāžu autonomās ūdens apgādes un kanalizācijas 
sistēmas darbības uzlabošanas pasākumu veikšanu gadījumos, ja šo
iestāžu ūdens apgādes sistēmu nav iespējams pieslēgt centrālajai ūdens 
apgādes un kanalizācijas sistēmai vai arī tās pieslēgšana nav tehniski-
ekonomiski pamatota

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada 1.februārim) 

�� BEZSAIMNIEKA ARTĒZISKO URBUMU TAMPONĒŠANABEZSAIMNIEKA ARTĒZISKO URBUMU TAMPONĒŠANA
Mērķis - konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar bezsaimnieka vai 

neizmantojamu pazemes ūdens ieguves artēzisko urbumu, kas atrodas uz 
zemes, kas atrodas valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā,
likvidēšanu tos tamponējot

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 21.janvāra līdz 2008. gada 1.februārim) 



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
“Vides izglītība un audzināšana”“Vides izglītība un audzināšana”

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:

�� NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN NOMETŅU ORGANIZĒŠANA BĒRNIEM UN 
JAUNIEŠIEMJAUNIEŠIEM

Mērķis - atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar nometņu organizēšanu 
bērniem un jauniešiem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Nometņu darbības laiks ne ilgāks kā divas nedēļas, tajās piedalās 
līdz 30 dalībniekiem, neskaitot pavadošās personas bērniem ar 
īpašām vajadzībām

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam) 

�� INFORMATĪVO MATERIĀLU IZDOŠANAINFORMATĪVO MATERIĀLU IZDOŠANA
Mērķis – atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar informatīvo materiālu (plakāti, 

bukleti, brošūras, izglītojošo rakstu sērijas, raksti interneta portālos, kartes) 
izdošanu

(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam) 

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību 
juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji). 



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
“Vides izglītība un audzināšana”“Vides izglītība un audzināšana”

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:
�� AKCIJU, t.sk., TALKU ORGANIZĒŠANAAKCIJU, t.sk., TALKU ORGANIZĒŠANA
Mērķis - atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar akciju, t.sk., talku organizēšanu
(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam) 

�� SEMINĀRU, KONFERENČU ORGANIZĒŠANASEMINĀRU, KONFERENČU ORGANIZĒŠANA
Mērķis – atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar semināru, konferenču 

organizēšanu
(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam) 

�� KONKURSU ORGANIZĒŠANAKONKURSU ORGANIZĒŠANA
Mērķis – atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar konkursu organizēšanu
(projektu iesniegšanas termiņš no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam) 

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību 
juridiskās personas (reģistrēti nodokļu maksātāji)



Projektu vadlīnija Projektu vadlīnija 
““MulisektoriālieMulisektoriālie projekti”projekti”

Atbalstāmās aktivitātes 2008.gadā:
� Aktivitāšu kopa, kas veicinās sadarbību dabas saglabāšanā Latvijas -

Baltkrievijas pierobežas teritorijā; 

� Aktivitāšu kopa, kas sekmēs attīstības sadarbību ar Ukrainu vides 
situācijas uzlabošanā;

� Aktivitāšu kopa, kas sekmēs attīstības sadarbību ar Moldovas 
Republiku, Gruziju vai Serbiju šo valstu vides situācijas 
uzlabošanā,

to skaitā:
� pieredzes apmaiņas organizēšana; 
� starpvalstu semināru un sanāksmju organizēšana; 

� starpvalstu sadarbības nodrošināšana (minēto aktivitāšu sagatavošana) 
un tālākās sadarbības veicināšana (finansējumu piesaiste, projektu 
pieteikumu gatavošana ES fondiem, programmām). 

(Projektu ieniegšanas terminš no 2008. gada 28.janvāra līdz 8.februārim)

Projektu konkursā var piedalīties gan privātpersonas, gan publisko tiesību juridiskās 
personas (reģistrēti nodokļu maksātāji)



�� Netiek atbalstītasNetiek atbalstītas projektu aktivitātes, kas jau tiek 

finansētas no citiem valsts budžeta un Eiropas 

Savienības finansu avotiem

�� Netiek atbalstītiNetiek atbalstīti projekti, kuru mērķis ir peļņas 

gūšana

�� Netiek atbalstītiNetiek atbalstīti projekti, kuru iesniedzējiem saskaņā 

ar Valsts ieņēmumu dienesta sniegto informāciju ir 

nodokļu parādi projekta iesnieguma iesniegšanas dienā 
Fonda administrācijā. Projekta iesniedzēja nodokļu 

parādu esamība projekta iesnieguma iesniegšanas 
dienā, ir uzskatāms par patstāvīgu pamatu projekta 

iesnieguma noraidīšanai jebkurā vērtēšanas stadijā



Projekta iesniegums,Projekta iesniegums,
kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, 

jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūts (caurauklots, 
uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt 

pielīmētiem ar uzlīmi, apzīmogotiem ar 
iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes jābūt 

norādītai informācijai par dokumentā 
sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu), 

pievienojot iesnieguma elektronisko versijupievienojot iesnieguma elektronisko versiju
(disketi vai CD) ar Nolikuma punktos 

norādītajiem dokumentiem. 

Iesnieguma veidlapai jābūt aizpildītai latviešu 
valodā, datorrakstā. 



PROJEKTU KONKURSSPROJEKTU KONKURSS
� Pieteikšanās projektu konkursam

� Projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti

� Projektu izskatīšana un lēmumu pieņemšana
� Administratīvā izvērtēšana

� Projektu kvalitātes un finanšu izvērtēšana Ekspertu komisijās

� Projektu izvērtēšana Konsultatīvajā padomē

� Fonda padomes lēmums par projektu
� projektam piešķirt finansējumu 

� projektu noraidīt

� projekta izskatīšanu atlikt



Līguma slēgšana ar LVAFALīguma slēgšana ar LVAFA
� Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) nosūta 

projekta iesniedzējam izrakstu no protokola par Fonda padomes 
lēmumu

� Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību jānoslēdz 3 
mēnešu laikā no Fonda padomes lēmuma pieņemšanas brīža

� Ja līgums projekta iesniedzēja vainas dēļ netiek noslēgts noteiktajā 
laikā, Fonda padomes lēmums par līdzekļu piešķiršanu tiek atcelts

� Līguma sagatavošanai LVAFA jāiesniedz tāme un projekta darba 
uzdevums 3 eksemplāros
� tāme pieejama LVAFA mājas lapā www.lvafa.gov.lv

� darba uzdevums brīvā formā, aprakstot projekta īstenošanas laikā veicamos 
uzdevumus / aktivitātes, norādot laika periodus, termiņus, rezultātus



Līguma nosacījumiLīguma nosacījumi

� Līgums tiek slēgts, lai noteiktu visas finansiālās, mantiskās un
tiesiskās attiecības starp Pusēm 

� Piešķirtais Finansējums izlietojams projekta tāmē un darba uzdevumā 
norādīto pasākumu realizācijai

� Finansējums tiek ieskaitīts projekta Īstenotāja kontā saskaņā ar
finansēšanas kalendāro plānu

� Finansējuma saņemšanai projekta Īstenotājs iesniedz LVAFA rēķinus 
atbilstoši par katru finansējuma plānā noteikto kalendārā mēneša
summu



LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA 

ADMINISTRĀCIJAADMINISTRĀCIJA

PILS IELA 17, RĪGA, LV – 1050

Tālrunis 67503322, Fakss 67503304

E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv

www.lvafa.gov.lv


