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Nepieciešamās apmācības LIFE programmas projektu 

esošajiem un potenciālajiem īstenotājiem 
 

Ievads 

 

LIFE programmas “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā “ (CAP 

LIFE LAT) projekts tika izveidots, lai veicinātu sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu 

Latvijā.  

 

Efektīvākai mērķu sasniegšanai tika izveidota  LIFE atbalsta vienība CAP LIFE LAT projekta 

ietvaros, lai sniegtu atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un īstenotājiem. Projektā paredzēts 

organizēt regulāras apmācības ne tikai potenciālajiem LIFE programmas interesentiem, bet arī 

LIFE projektu realizētājiem, lai pārvarētu identificētās kapacitātes barjeras projektu ieviešanas 

un pēc-ieviešanas fāzēs. Kopumā projektā paredzēts noorganizēt vismaz 22 apmācības par 

dažādiem jautājumiem, lai celtu esošo un potenciālo LIFE programmas projektu ieviesēju 

kapacitāti. 

 

Lai sasniegtu iepriekš minēto mērķi un padarītu apmācības maksimāli efektīvas, LIFE atbalsta 

vienība regulāri apkopo iesaistīto personu (ejošo projektu pārstāvji un potenciālie projektu 

īstenotāji) viedokļus par izaicinājumiem un problēmām projekta ieviešanas vai sagatavošanas 

laikā, lai identificētu konkrētus apmācību tematus, kas veicinātu šo problēmu atrisināšanu un 

ļautu veiksmīgāk ieviest LIFE programmu Latvijā. Iesaistīto personu viedokļi tiek apkopoti: 

− ikgadējās Latvijas projektu tikšanās laikā, kad tiek aptaujāti uz attiecīgo brīdi 

notiekošie projekti (LNM); 

− aptauju formās, kas tiek izsūtītas pasākumu dalībniekiem pēc pasākuma (kā arī 

jautājumi pasākumu laikā), kā arī ikgadējā aptaujā pēc LIFE uzsaukuma beigām, kad 

tiek aptaujāti projektu rakstītāji attiecīgajā gadā un citas iesaistītās puses (aptaujas); 

− ņemot vērā secinājumus no ikgadējā apkopojuma par gūtajām atziņām un kļūdām LIFE 

programmas uzsaukumā iesniegtajiem projektu pieteikumiem (Lessons Leraned);. 

 

Dokuments tiek papildināts katru gadu, izvērtējot, kuras mācību tēmas iepriekšējā gadā jau ir 

apgūtas un vai tās nepieciešams atkārtot turpmāk. Neapgūtās tēmas tiek apkopotas atsevišķi 

un sadalītas pa tematiskajiem blokiem, lai identificētu  virzienus, kādos organizēt apmācības 

un kādas tēmas var apvienot vienās apmācībās, veidojot apakštēmas.
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2016.gads 

Tēma 

Avots Tēmas aktualitāte 
Tēma 

iekļauta 

apmācībās 

Piezīmes 
LNM Aptaujas 

Lessons 

Learned 

2015 

projektu 

ieviesēji 

projektu 

rakstītāji 

Projekta partneru izvēle x x x  x   

Darba organizācija ar projekta partneriem x   x x   

Sabiedrības (tai skaitā nozares 

ministrijas) izglītošanas un iesaistīšanas 

politika LIFE projektu ieviešanā 

x   x x 

05.04.2018. Seminārs par komunikācijas 

jautājumiem 

LIFE programmas indikatori x  x x x 08.08.2016. Rakstītāju seminārs 2016 

Projekta budžets x x x x x 08.08.2016. Rakstītāju seminārs 2016 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 

biotopu apsaimniekošanas un 

atjaunošanas ilgtspējības nodrošināšana, 

sagatavojot un īstenojot LIFE projektus 

x   x x 

  

Sadarbība ar  zemes īpašniekiem x   x    

Komunikācijas vadība. Laika plānošana 

un argumentācijas māksla. 
x   x x 

05.04.2018. Seminārs par komunikācijas 

jautājumiem 

Risku vadība. Projektu vadība no 

profesionālā viedokļa. 
x   x x 

  

Grāmatvedības un finanšu jautājumi x   x x 08.08.2016. Rakstītāju seminārs 2016 

Iepirkumi 
x  x x x 

08.05.2018. Seminārs par iepirkumu 

jautājumiem 
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Par inovatīvām vides tehnoloģijām 

x    x 

26.04.2018. Vides un resursu 

efektivitātes koncepciju 

gatavošanas apmācības 

E-proposal  x x  x 08.08.2016. Rakstītāju seminārs 2016 

Laika plānošana  x  x x   

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana 

  x x x 

24.05.2018. Seminārs par socio-

ekonomisko un ekosistēmu 

pakalpojumu 

novērtējumiem 

Socio-ekonomiskais novērtējums 

  x x x 

24.05.2018. Seminārs par socio-

ekonomisko un ekosistēmu 

pakalpojumu 

novērtējumiem 

Projekta aktivitāšu definēšana un apraksts   x  x 08.08.2016. Rakstītāju seminārs 2016 

Projekta ilgtspējas nodrošināšana   x x x   

Atkārtojamība un tālāknododamība   x x x   

 

2017.gads 

Tēma 

Avots Tēmas aktualitāte 
Tēma 

iekļauta 

apmācībās 

Piezīmes 
LNM Aptaujas 

Lessons 

Learned 

2016 

projektu 

ieviesēji 

projektu 

rakstītāji 

Iepirkumu procedūras, Zaļais iepirkums, 

līgumu sastādīšana 
x   x x 

08.05.2018. Seminārs par iepirkumu 

jautājumiem 
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Mid-term report sagatavošana x   x    

Izmaiņas projektā x   x    

Projekta progresa monitorings x   x x   

Komunikācijas jautājumi 
x   x x 

05.04.2018. Seminārs par komunikācijas 

jautājumiem 

Finanšu pārvaldība 
x   x x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

Intelektuāla īpašuma aizsardzība, 

autortiesības, patenti u.tml., personas 

datu 

aizsardzība 

x   x  

  

Projekta partneru savstarpējās attiecības x x  x    

2% nosacījums 
 x   x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

Close to market projekti 
 x x  x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

Tipiskās kļūdas pieteikumos 
 x   x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

Veiksmīgu projektu pieredze 
 x  x x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

E-proposal lietošana 
 x   x 

24.07.2018. Seminārs par budžeta 

jautājumiem 

Budžets – biežāk pieļautās kļūdas un 

skaidrojumi 
 x x x x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

Politikas veidotāju iesaiste   x x x   



 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  
“Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)  

Aktivitāšu definēšana, sasaiste ar projekta 

mērķiem 
    x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

ES pievienotā vērtība 
  x  x 

08.08.2017. Projektu rakstītāju seminārs 

2017 

 

2018.gads 

Tēma 

Avots Tēmas aktualitāte 
Tēma 

iekļauta 

apmācībās 

Piezīmes 
LNM Aptaujas 

Lessons 

Learned 

2017 

projektu 

ieviesēji 

projektu 

rakstītāji 

Obligātās prasības (no vadlīnijām) x x x x x   

Indikatoru tabulas x   x x   

Projektu vadība x   x x   

Iepirkumi 
x x  x x 

08.05.2018. Seminārs par iepirkumu 

jautājumiem 

Finanšu vadība 
x x  x x 

24.07.2018. Seminārs par budžeta 

jautājumiem 

Būvniecības izmaksas x   x x   

Veiksmīgu projektu pieredze x x  x x   

Projekta rezultātu radoša prezentēšana, 

izplatīšana 
 x  x x 

  

Soc-ekonomiskais novērtējums 
 x  x x 

24.05.2018. Seminārs par socio-

ekonomisko un ekosistēmu 
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pakalpojumu 

novērtējumiem 

Laika plānošana   x  x x   

Noslēguma atskaišu sagatavošana  x  x    

Praktiski ieteikumi biotopu atjaunošanas 

pasākumu īstenošanā 
 x   x 

  

Budžeta sastādīšana   x  x   

Aktivitāšu sasaiste ar mērķiem un 

budžetu 
  x  x 

  

Sasaiste ar rīcībpolitiku   x x x   

Vispārīga izpratne par programmu   x  x   

Projekta ietekmes izvērtējums/dzīves 

cikla analīze/riski 
  x x x 

  

Obligātās prasības (no vadlīnijām)   x x x   

 

Neapgūto tēmu apkopojums uz 10/2018 

Tēma Tematiskais bloks 

Tēmas aktualitāte 

Piezīmes projektu 

ieviesēji 

projektu 

rakstītāji 

Atkārtojamība un tālāknododamība 

Projekta pievienotā vērtība/ietekme 

 

x x  

Indikatoru tabulas x x  

Politikas veidotāju iesaiste x x  

Projekta ilgtspējas nodrošināšana x x  

Sasaiste ar rīcībpolitiku x x  



 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  
“Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)  

Projekta ietekmes izvērtējums/dzīves cikla 

analīze/riski 
x x 

 

Darba organizācija ar projekta partneriem 

Partnerība 

x   

Projekta partneru izvēle  x  

Projekta partneru savstarpējās attiecības x   

Izmaiņas projektā 

Projekta vadība 

x   

Laika plānošana x x  

Mid-term report sagatavošana x   

Noslēguma atskaišu sagatavošana x   

Projekta progresa monitorings x x  

Projektu vadība x x  

Risku vadība. Projektu vadība no profesionālā 

viedokļa. 
x x 

 

Intelektuāla īpašuma aizsardzība, autortiesības, 

patenti u.tml., personas datu 

aizsardzība 

x x 

 

Būvniecības izmaksas 
Finanšu jautājumi 

x x  

Budžeta sastādīšana  x  

Projekta rezultātu radoša prezentēšana, 

izplatīšana 
Komunikācijas jautājumi x x 

 

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un biotopu 

apsaimniekošanas un atjaunošanas ilgtspējības 

nodrošināšana, sagatavojot un īstenojot LIFE 

projektus 

Dabas un bioloģiskās 

daudzveidības prioritārā joma 

 

x x 

 



 

Project Nr. LIFE14CAP/LV/000002  
“Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”(CAP LIFE LAT)  

Praktiski ieteikumi biotopu atjaunošanas 

pasākumu īstenošanā 
x x 

 

Sadarbība ar  zemes īpašniekiem x   

Veiksmīgu projektu pieredze 

Vispārīgi jautājumi 

 x  

Aktivitāšu sasaiste ar mērķiem un budžetu  x  

Vispārīga izpratne par programmu  x  

Obligātās prasības (no vadlīnijām) x x  

 


