
Veiksmīgu projektu piemēri

Zane Pūpola
zane.pupola@lvafa.gov.lv



CLEAN-ROADS - LIFE11 ENV/IT/000002 – Ceļu 
sālīšanas optimizēšana
 Sāls un citu vielu lietošana ceļu atledošanai ziemā ir 

negatīva ietekme uz vidi
 Bez ceļu sālīšanas nevar iztikt; ceļi tiek sālīti bez sistēmas un 

aprēķiniem, sāls daudzums nekonsekvents
Projekta mērķi:
- Precīzākas un operatīvākas laika prognozes un ceļa 

situācijas novērtējumi
- Precīzāka un atbilstošāka sāls lietošana
- Autovadītāju izglītošana un informēšana par situāciju 

uz ceļa
Projekta norise: 01.09.2012.-01.06.2016.

Budžets: 1 474 750.00€ (LIFE atbalsts 687 150.00€)

Koordinējošais partneris: Trento autonomā province 

http://clean-roads.eu/





82% atkritumu Grieķijā tiek izvietoti izgāztuvēs (2011.g.); lielākā daļa 
izgāztuvju ierīkotas nomaļās vietās – kalnos vai uz salām
Atkritumu nodošana otrreizējai pārstrādei ir sarežģīta un finansiāli neizdevīga
Projekta mērķi:
- Izstrādāt plānu nomaļo reģionu atkritumu apsaimniekošanai
- Izstrādāt cieto sadzīves atkritumu primārās šķirošanas metodi, atdalot 

maksimāli daudz pārstrādājamo materiālu 
- Cietos sadzīves atkritumus apstrādāt lokāli, izvairoties no transportēšanas 
- Veikt apmācības kampaņu par atkritumu šķirošanu vietējiem 

iedzīvotājiem
- Ražot augstvērtīgus produktus no pārstrādātajiem atkritumiem
Projekta norise: 01.09.2015.-31.12.2018.
Budžets: 1 758 267.00€ (LIFE atbalsts 1 054 960.00€)
Koordinējošais partneris: Naksos un Mazo Ciklādu salu pašvaldība 
http://pavethewayste.eu/en/

LIFE: PAVEtheWAySTE – LIFE14 ENV/GR/000722 –
Sadzīves atkritumu izvešana un mazināšana nomaļās 
teritorijās





LIFE URBAN-ADAPT – LIFE14 CCA/NL/000302 
Roterdamas pielāgošana klimata pārmaiņām

Klimata pārmaiņu riski pilsētās: plūdi, paaugstinātas temperatūras, 
dabiskās floras un faunas iznīkšana
Roterdamai ir apstiprināts pielāgošanās plāns klimata pārmaiņām, 
nozīmīgu rezultātu sasniegšanai tiek aktīvi iesaistītas ieinteresētās 
personas
Projekta mērķi:
- Veidot plašu un aktīvu sadarbību kopīgai rezultātu sasniegšanai
- Plūdmaiņu zonas izveide Neuwe Maas – 37 500 m2 zaļā josla, 37 500 

m2 slīpināti upes krasti, biodažādības pieaugums, publikas iesaiste un 
viesošanās rajonā, pieejamākas upes krastu zonas

- Apzaļumošana un pilsētvides pielāgošana Zomerhofkwartier(ZoHo) –
jauni apstādījumi, samazināts slāpekļa dioksīda piesārņojums gaisā, 
ūdens uzkrāšanas infrastruktūra, samazināta noteku applūšana lietus 
laikā, par 0,5°C samazināta virsmas temperatūra

Projekta norise: 16.07.2015.-31.12.2021. 
Budžets: 10 362 411.00€ (LIFE atbalsts 2 767 982.00€)
Koordinējošais partneris: Roterdamas pašvaldība
https://www.urbanadapt.eu/en/





LIFE REstore – LIFE14 CCM/LV/001103 – degradēto purvu 
atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana
 Problēma: Degradētie kūdras purvi rada nozīmīgas SEG emisijas, tos

rekultivējot un apsaimniekojot, trūkst stratēģiskas pieejas.
 Mērķi:
- Izstrādāt un aprobēt SEG emisiju uzskaites metodoloģiju
- Degradēto purvu inventarizācija, datu bāzes izveide
- Testēt un ieviest ilgtspējīgas apsaimniekošanas metodes purvos
• Rezultāti:
- Veikta kūdrāju inventarizācija, izstrādāta datu bāze, kūdrāju

klasifikācijas kritēriji
- Aprobēta SEG emisiju uzskaites metodoloģija
- Degradētu kūdrāju ilgtspējīgas izmantošanas atbalsta modelis

Norise: 01.09.2015.-30.08.2019.
Budžets: 1 828 318€ (LIFE atbalsts 1 096 990€)

Koordinējošais partneris: Valsts iestāde

https://restore.daba.gov.lv/





BIODOLOMER for LIFE – LIFE15 ENV/SE/000315 – jauna 
materiāla ieviešana plastmasas atkritumu mazināšanai

~ 30% plastmasas tiek izlietota dažāda veida iepakojumos
Liela daļa plastmasas produktu nav piemēroti pārstrādei vai to pārstrāde ir 
pārāk darbietilpīga, lai atmaksātos
Projekta mērķi:
- Jauns biomateriāls, aizstājējs iepakojumu plastmasai(saldēšanas maisi, 

ēšanas piederumi, ēdiena un dzēriena iepakojumi), ko iespējams ražot ar 
esošajām, plastmasas produktu ražošanai piemērotajām iekārtām

- Pārstrādājams kā organiskie atkritumi – dedzinot, kompostējot vai 
pārstrādājot otrreizējai lietošanai

- Līdz 30% mazāk enerģijas patērēta ražošanas procesā(salīdz. ar plastmasu, 
kartonu, alumīniju)

- Samazināts enerģijas patēriņš ražošanā, iegūta biogāze atkritumu pārstrādē
Projekta norise: 01.09.2016.-31.12.2019.
Budžets: 3 113 781.00€ (LIFE atbalsts 1 387 384.00€)
Koordinējošais partneris: Båstad pašvaldība
http://biodolomerforlife.se/





GRASSLIFE- LIFE16 NAT/LV/000262 – bioloģiski vērtīgo 
zālāju uzlabošana un apsaimniekošana
 Problēma: Pļavu bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, kas

saistīti ar lauksaimniecības intensifikāciju, klimata pārmaiņām,
invazīvām sugām u.c. Uzturēšana ir fragmentāra un neefektīva.

 Mērķi:
- Atjaunot biotopus un to aizsardzības statusu vairāk kā 1300 ha ES

nozīmes prioritāro zālāju
- Izveidot apsaimniekošanas sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās
- Veicināt izpratni par ilgtspējīgas zālāju apsaimniekošanas

ekonomiskajiem aspektiem
• Rezultāti:
- Atjaunoti vismaz 1320,5 ha pļavu biotopi
- Ilgtspējīga apsaimniekošanas sistēma 720 ha zālāju biotopu, kā arī

600 "sarežģīto" zālāju ilgtspējīga noganīšana ar mobilo ganāmpulku.
- Sagatavoti vismaz 120 atjaunošanas plāni un 10 saimniecību biznesa

plāni
Norise: 01.09.2017.-31.03.2023.
Budžets: 4 401 118€ (LIFE atbalsts 3 280 588€)

Koordinējošais partneris: NVO

https://grasslife.lv/





LIFE EUROLARGECARNIVORES - LIFE16 GIE/DE/000661 –
cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšana, veicinot 
saziņu un pārrobežu sadarbību
 Problēma: Vairums Eiropas lielo plēsēju ir migrējoši, un pārvietojas

valstīs ar atšķirīgiem un savā starpā nesaskaņotiem noteikumiem šo
dzīvnieku aizsardzībā.

 Mērķi:
- Vienota informācija par lielo plēsēju aizsardzības regulējumiem ES,

kas pieejama visām ieinteresētajām pusēm
- Platforma iesaistīto pušu sadarbībai un veiksmīgākai informācijas

apmaiņai
• Rezultāti:
- ES mēroga datubāze, kas apvieno visu valstu prakses lielo plēsēju

aizsardzībā un vides apsaimniekošanā
- Platformas un tīkli ES mērogā, apvienojot dabas aizsardzības

autoritātes un ekspertus
- Labāka izpratne sabiedrībā par lielo plēsēju aizsardzību
Norise: 01.09.2017.-28.02.2022.
Budžets: 6 058 902€ (LIFE atbalsts 3 613 823€)

Koordinējošais partneris: NVO  https://www.eurolargecarnivores.eu/
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