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Novērtējums par CAP LIFE LAT projektā  

sasniegto 2017. gadā 

(Self-assessment of the project success) 

Projekts “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā”/CAP LIFE LAT 

(Projekts) tika uzsākts 2016. gada 1. janvārī un tā īstenošanas laiks noteikts līdz 2019. 

gada 31. decembrim. Projekta mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu 

apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa 

sasniegšanai tika izveidota LIFE atbalsta vienība Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijā (LVAFA). LIFE atbalsta vienībā visi interesenti var saņemt konsultācijas un 

ieteikumus gan no atbalsta vienības speciālistiem, gan tiek iesaistīti arī vides aizsardzības 

un klimata pasākumu jautājumos pieredzējuši speciālisti no Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kas ir projekta koordinējošais saņēmējs. 

Projekta ietvaros tiek organizētas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju 

apmācības, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi vietējā, Baltijas un ES mērogā. LIFE 

atbalsta vienība nodrošina arī LIFE dokumentācijas un vadlīniju tulkošanu.  

PROJEKTA UZDEVUMU IZPILDES NOVĒRTĒJUMS 

Projekta pirmais gads (2016) tika uzskatīts par “iesildīšanās” gadu, kad lielākā daļa 

aktivitāšu tika uzsāktas un liela uzmanība tika pievērsta procesu apguvei, Projekta 

komandas apmācībām un pieredzes uzkrāšanai. 2017.gada pirmajā pusē tika uzsākti un 

pabeigti darbi, kas dažādu iemeslu dēļ bija iekavēti no 2016.gada. Lai to veiktu, ar Eiropas 

Komisiju (EK) tika saskaņotas izmaiņas projekta aktivitāšu izpildes atbildības sadalījumā 

starp partneriem. Līdz ar to no 2017.gada LVAFA kļuva par atbildīgo par Projekta vadību, 

kā rezultātā LIFE atbalsta vienības vadītājs pilda arī Projekta vadītāja pienākumus. Sākot 

no 2017.gada vidus visas Projekta aktivitātes ir uzsāktas un aktivitāšu izpilde notiek 

saskaņā ar plānu un noslēgto granta līgumu starp VARAM un EK.  

Aktivitātes Status 

A.1: LIFE programmas veiksmīgas ieviešanas uzlabošana Latvijā    Uzsākts 

A.2: LIFE programmas prioritāšu novērtējums Uzsākts 

A.3: Kapacitātes celšana jaunām LIFE programmas iespējām  Uzsākts 

A.4: Nacionālās likumdošanas pielāgošana, atbalstot LIFE 

programmas ieviešanu 

Uzsākts 

A.5: Latvijas LIFE atbalsta vienības izveidošana   Uzsākts 

A.6: Semināri un apmācību programmas Uzsākts 
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A.7: LIFE Konsultatīvā padome Uzsākts 

A.8: Tehniskā palīdzība, atrisinot valodas barjeru Uzsākts 

A.9: Pieredzes apmaiņa par LIFE projektu pieteikumu rakstīšanu un 

ieviešanu 

Uzsākts 

A.10: Pieredzes apmaiņa par LIFE programmas ieviešanu un 

kapacitātes celšanu 

Uzsākts 

B.1: Projekta ietekmes novērtēšana pēc iesniegtajiem projekta 

pieteikumiem 

Uzsākts 

B.2: Projekta progresa novērtējums Uzsākts 

C.1: LIFE programmas atpazīstamības veicināšana Latvijā Uzsākts 

C.2: Risinājumi labākai realizēto projektu rezultātu pārņemšanai Uzsākts 

C.3: “Labākais LIFE projekts” nominācija Uzsākts 

C.4: LIFE programmas mājaslapa Uzsākts 

D.1: Projekta vadība Uzsākts 

D.2: Uzraudzības grupa Uzsākts 

2017.gada primārais mērķis bija panākt lielāku pieteikumu skaitu, salīdzinot ar 

iepriekšējiem gadiem, nodrošinot kvalitatīvas konsultācijas projektu pieteicējiem, kā arī 

uzlabot nacionālā finansējuma nosacījumus. Tāpat 2017.gadā bija svarīgi uzsākt un 

pabeigt aktivitātes, kuras tika iekavētas no 2016.gada – A.1, A.2, A.3. Lai šo mērķi 

sasniegtu, tika organizēti vairāki iepirkumi un veikts  apjomīgs LIFE atbalsta vienības 

darbs, kā rezultātā tika sagatavoti vairāki nozīmīgi dokumenti gan Projekta darbinieku 

iekšējai lietošanai (Vides un klimata politikas ieviešanas prioritāšu  izvērtējums EK LIFE 

finansējuma piesaistei; Pieejamo finansējuma avotu salīdzinājums dabas, vides un klimata 

politikas ieviešanai Latvijā; Latvijas iedzīvotāju aptauja par LIFE programmu, dabas 

aizsardzību un vides jautājumiem; Līdz šim iesniegto Vides Pārvaldības un informācijas 

projektu analīze; Inovāciju potenciāls Latvijā LIFE apakšprogrammas Vide un 

resursefektivitāte kontekstā), gan kā noderīgi materiāli projektu pieteicējiem, kas publicēti 

Projekta mājas lapā (Ikgadējais darba dokuments - LIFE prioritātes Latvijā 2017, 

Apkopojums par gūtajām atziņām un kļūdām 2016. gada LIFE programmas uzsaukumā 

iesniegtajiem projektu pieteikumiem – kas jāņem vērā iesniedzot LIFE projektu). 2017.gadā 

veiksmīgi uzsākts īstenot A.3 aktivitāti, rīkojot dažādas darba grupu sanāksmes par 

integrēto projektu idejām. 

Lai novērtētu Projekta izpildi un veiktu 2017.gada pašnovērtējumu, tika analizēti 

sasniegtie Projekta indikatori, salīdzinot ar 2016.gadu. Analīzē nav iekļauta to indikatoru 

analīze, kurus šajā Projekta posmā nav iespējams novērtēt un saskaņā ar Projektu 

paredzēts novērtēt Projekta beigās. 
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Projekta indikatoru izvērtējums  

1. daļa - Personāls     

Tabula 1     

Indikatori Mērķis Pamats 
Rezultāts 

2016 
Rezultāts 

2017 

Personāls pieņemts darbā 4 0 4 +2 (kopā 6) 

Apmācītie darbinieki 15 1 5 11 

Pieredzes apmaiņas ar ES 
dalībvalstīm pasākumu skaits  

6 0 1 2 

Personāla dalība pieredzes apmaiņas 
semināros un vizītēs starp ES 
dalībvalstīm 

8 1 5 7 

 

Projekta ietvaros paredzēts nodarbināt 3 pilna laika darbiniekus un 1 nepilna laika 

darbinieku Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijā (LVAFA), izveidojot LIFE 

atbalsta vienību, 1 pilna laika darbinieku – Projekta vadītāju Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), kā arī 2 esošiem darbiniekiem darbība projektā 

noteikta kā papildus pienākums tiešajiem darba pienākumiem (LVAFA direktors un 

VARAM Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece), kas noteikts kā pašu 

ieguldījums projektā. 2016.gadā tika izveidota LIFE atbalsta vienība LVAFA 4 cilvēku 

sastāvā. Ņemot vērā Projekta progresu un ieviešanas specifiku, 2017.gadā tika apvienotas 

LIFE atbalsta vienības vadītāja un Projekta vadītāja amata vietas, kuru sākot ar 2017.gada 

augustu ieņem LIFE atbalsta vienības vadītājs. Papildus, lai nodrošinātu Projekta 

aktivitāšu savlaicīgu un kvalitatīvu ieviešanu LVAFA tika pieņemts jauns nepilna laika 

darbinieks – Projekta vadītāja asistents-finansists un VARAM – viens nepilna laika 

darbinieks – Projekta koordinators. 2017.gadā nomainījās LIFE atbalsta vienības vecākais 

eksperts un sabiedrisko attiecību speciālists.  

2017.gadā gan Projekta darbinieki, gan citi (ar LIFE programmu saistīti) LVAFA un 

VARAM darbinieki ieguva lielāku pieredzi un padziļināja savas zināšanas par LIFE 

programmu un LIFE projektiem, piedaloties dažādos pasākumos, kurus organizēja gan 

LIFE atbalsta vienība, gan Latvijā notiekoši LIFE programmas projekti, gan Eiropas 

Komisija un citu dalībvalstu LIFE programmas Kapacitātes celšanas projekti.  
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Projekta ietvaros 2017.gadā noorganizēti 2 starptautiski pieredzes apmaiņas pasākumi 

starp ES dalībvalstīm. 29.-30.jūnijā Rīgā notika 10 LIFE programmas nacionālo 

kontaktpunktu, Eiropas Komisijas, EASME (Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu 

izpildaģentūra) ekspertu un dalībvalstu kapacitātes projektu pārstāvju tikšanās 

neformālā gaisotnē, kuras galvenais mērķis bija pārrunāt nākamās Daudzgadu darba 

programmas (2018-2020) detaļas. Kopā ar Igaunijas kapacitātes projektu 28.-

29.septembrī Pērnavā tika noorganizēta otrā Baltijas valstu projektu tikšanās, kurā 

piedalījās 29 pārstāvji no 15 LIFE un LIFE+ programmas projektiem, tai skaitā Latvijas, 

Lietuvas un Igaunijas kapacitātes projektu pārstāvji un Lietuvas un Igaunijas LIFE 

nacionālās kontaktpersonas. Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē par projektu 

ieviešanu Baltijas valstīs, apspriest kopējus izaicinājumus un labās prakses piemērus gan 

visiem projektiem, gan atsevišķi kapacitātes projektiem. Pasākuma dalībnieki apmeklēja 

arī netālo LIFE+ Urbancows projekta norises vietu Pērnavas pilsētas jūrmalas piekrastes 

pļavās, kurās veikti apjomīgi biotopa atjaunošanas darbi un šobrīd iekārtots dabas parks 

un govju ganības. Pirms Baltijas LIFE projektu tikšanās, Latvijas LIFE projekti 2017.gada 

23.augstā tikās otrajā Latvijas LIFE projektu tīklošanas pasākumā, kurā piedalījās 23 

dalībnieki no 10 Latvijā notiekošiem LIFE projektiem. Pasākuma laikā pārstāvētie 

projekti ziņoja par savām aktualitātēm un progresu, dalījās pieredzē un pārrunāja 

dažādus ar projektu īstenošanu saistītus izaicinājumus, problēmas un to risinājumus, kā 

arī tika apkopotas projektu īstenotāju mācību vajadzības. 

2017.gadā visi Projekta darbinieki piedalījušies kādā starptautiskā pieredzes apmaiņas 

pasākumā. Bez iepriekš minētajiem pašu organizētajiem starptautiskajiem pasākumiem, 

Projekta darbinieki 2017.gadā piedalījās Nacionālo kontaktpunktu apmācībās Briselē 

(Beļģija), Projektu rakstītāju seminārā Viļņā (Lietuva), platformas sanāksmē “Ekosistēmu 

pakalpojumu koncepta piemērošana praktisko lēmumu pieņemšanai” Tallinā (Igaunija), 

LIFE programmas tīklošanas pasākumā Sofijā (Bulgārija), konferencē “Videi 

nepieciešama LIFE programma nākamajiem 25 gadiem” Ļubļanā (Slovēnija), ES “Zaļās 

nedēļas” pasākumos Briselē (Beļģija) un 2016. gadā iesniegto un apstiprināto projektu 

uzsākšanas pasākumā (Kick-off meeting) Briselē (Beļģija). Starptautisko pieredzes 

apmaiņas pasākumu galvenais mērķis ir mācīties no citu valstu pieredzes, labās prakses 

piemēriem un iegūt jaunas zināšanas par LIFE programmas īstenošanu un nodibināt 

noderīgus kontaktus.  

Secinājumi: projekta indikatori sadaļā “Personāls” sasniegti atbilstošā līmenī. Projekta 

darbinieku skaits un sastāvs 2017.gada beigās ir optimālā līmenī, kas ļauj veikt visas 

Projekta aktivitātes atbilstoši plānotajam. Projekta darbinieku pieredze un zināšanas tiek 

paaugstinātas darba gaitā, taču secināms, ka dalība dažādos pieredzes apmaiņas 
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pasākumos, sniedz lielāku izpratni par programmu, jaunas idejas un pieejas Projekta 

aktivitāšu īstenošanā un noderīgus kontaktus, kas palīdz Projekta īstenošanas gaitā. 

2. daļa - Pieteikumi     

Tabula 2 - Galvenie projektā sasniedzamie rezultāti    

Nodotie materiāli Mērķis Pamats 
Rezultāts 

2016 
Rezultāts 

2017 

Atbalsta vienības konsultēto 
pieteikumu (koncepciju) skaits 

40/gadā 15-20/gadā 25 37 

Apmācību par finanšu un 
tehniskajiem jautājumiem 
dalībnieku skaits  

100/gadā 0 32 55 

Projektu pieteikumi iesniegti 
salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem 

15+/gadā 7-10/gadā 6/gadā 19 

Projektu pieteikumu skaits 
iesniegts no pašvaldībām vai 
uzņēmumiem salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem 

4-6/gadā 2-3/gadā 3 13 

Atbalstīto projektu skaits 
salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem 

6/gadā 3/gadā 2  

Starptautisku pieteikumu 
īpatsvars 

2-3/gadā 1/gadā 8 7 

Iesniegto projektu skaits Vide un 
resursu efektivitāte prioritārajā 
jomā, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem 3/gadā 0-1/gadā 2 9 

 

No 2016.gadā iesniegtajiem 6 projektu pieteikumiem no Latvijas 2017.gadā atbalstīti tika 

divi projekti, kas liecina par to, ka sekmīguma līmenis saglabājas iepriekšējā līmenī 

(~33%), kas ir virs vidējā sekmīguma līmeņa, salīdzinot ar citām dalībvalstīm. 

Ņemot vērā 2016.gada pieredzi, arī 2017.gadā, lai palīdzētu potenciālajiem projekta 

rakstītājiem, projektu pieteicēji tika aicināti sākumā iesniegt projektu koncepcijas. 

Koncepciju iesniegšanas mērķis bija, izvērtēt, vai noteiktā projekta ideja atbilst LIFE 

programmas prioritātēm, vai līdzīgu projektu gatavo arī kāds cits pretendents uz LIFE 

programmas līdzfinansējumu, ko tādā gadījumā varētu apvienot vienotā projektā ar 

lielāku kapacitāti un apjomu, kā arī palīdzēt projektu rakstītājiem vispārējā idejas 

attīstībā, sniedzot konsultācijas. 2017.gadā tika saņemtas 37 projektu koncepcijas, kuras 
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izvērtēja LIFE atbalsta vienības speciālisti kopā ar VARAM attiecīgās jomas speciālistiem.  

Pēc koncepciju papildināšanas ar komentāriem un ieteikumiem, tās tika nosūtītas atpakaļ 

adresātam.  

2017.gadā nacionālā finansējuma konkurss tika organizēts agrāk, nekā iepriekšējā gadā, 

kas ļāva projektu pieteicējiem savlaicīgāk sagatavoties, vairāk konsultēties un attīstīt 

savas idejas, lai tās būtu maksimāli piemērotas LIFE programmai. Kopā 2017.gada 

nacionālā finansējuma konkursā tika saņemti 27 pieteikumi (2016.gadā – 14 pieteikumi), 

no kuriem 17 tika konceptuāli atbalstīta nacionālā līdzfinansējuma piešķiršana ar 

nosacījumu, ja šis projekta pieteikums saņems apstiprinātu LIFE programmas 

līdzfinansējumu, savukārt 9 pieteikumi tika iekļauti rezerves sarakstā, kas nacionālo 

finansējumu saņems pie diviem nosacījumiem – ja projekts tiks apstiprināts Eiropas 

Komisijā, kā arī, ja kādi no augstāk novērtētajiem projektiem netiks iesniegti vai tiks 

noraidīti Eiropas Komisijā. Viens projekta pieteikums tika noraidīts kā neatbilstošs LIFE 

programmas nosacījumiem. Iesniegto pieteikumu skaita pieaugums bija vērojams visās 

prioritārajās jomās. 

 

Lai papildinātu projekta pieteikumu rakstītāju zināšanas 8. augustā LIFE atbalsta vienība 

organizēja semināru projektu rakstītājiem. Seminārā piedalījās 55 dalībnieki (2 reizes 

vairāk kā 2016.gadā), starp tiem – NVO, pašvaldības, kā arī valsts iestāžu un privātu 

uzņēmumu pārstāvji. Apmācības vadīja Diego Mattioli – pieredzējis LIFE programmas 

projektu pieteikumu autors un projektu vadītājs no Itālijas. D.Mattioli dalījās ar pieredzi 

veiksmīgā projektu pieteikumu sagatavošanā, skaidroja kā vislabāk aizpildīt projekta 

pieteikuma B un C veidlapas eProposal sistēmā, kā sastādīt sabalansētu un loģisku 

budžetu. Uzmanība tika pievērsta arī vērtēšanas procesam un “close to market”(C2M) tipa 
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projektiem, pasākuma beigās arī atvēlot laiku dalībnieku jautājumiem. Pēc pasākuma tika 

aptaujāti apmācību dalībnieki, kas saņemto informāciju vērtēja kā noderīgu (96,7% no 

aptaujātajiem dalībniekiem) projekta sagatavošanas procesam. No aptaujātajiem 

dalībniekiem tika saņemti arī vairāki noderīgi ieteikumi nākošo šāda veida apmācību 

organizēšanai. 

Kopā 2017.gadā tika sniegtas vairāk kā 276 padziļinātās konsultācijas potenciālajiem 

projektu iesniedzējiem gan telefoniski (137), gan e-pastos (91), gan klātienē (48), kas ir 

aptuveni 3 reizes vairāk nekā 2016.gadā. Pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa 

beigām LIFE atbalsta vienība izveidoja anonīmu aptaujas anketu par LIFE Atbalsta 

vienības darbu, lai novērtētu Projekta aktivitāšu efektivitāti, kas tika izsūtīta visiem 

projektu iesniedzējiem 2017.gadā. Aptaujā piedalījās 23 respondenti un rezultātā tika 

iegūta vērtīga informācija par informācijas avotiem, no kuriem pieteicēji iegūst 

informāciju par programmu, kāda ir viņu motivācija rakstīt projektu, kādas ir grūtības, 

izaicinājumi, kā arī vairākus praktiskus ieteikumus LIFE atbalsta vienības darba 

organizēšanai turpmāk. Kopumā LIFE atbalsta vienības konsultāciju kvalitāte, darbinieku 

atsaucība un sniegtās informācijas derīgums tika novērtēts kā ļoti labs. 

2017.gadā no Latvijas (kur Latvijas organizācija ir vadošais projekta partneris) 19 

projekta pieteikumi tika iesniegti LIFE programmas abās apakšprogrammās, kas ir 3 

reizes vairāk nekā 2016.gadā. Vislielākais projektu pieteikumu skaita pieaugums 

vērojams Vides un resursu efektivitātes prioritārajā jomā, kā arī vērojama intereses 

paaugstināšanās par klimata pārmaiņu mazināšanas jomu. Lai varētu sekot līdzi projektu 

pieteikumu statusam, visiem projektu pieteicējiem, kas bija pieteikušies nacionālajam 

finansējumam, tika lūgts informēt LVAFA par pieteikumu statusu. Apkopojot pieteicēju 

iesūtītās vēstules tika secināts, ka lielākā daļa no projektiem, kas saņēmuši konceptuālu 

atbalstu nacionālā finansējuma saņemšanai, iesnieguši projektu pieteikumus Eiropas 

Komisijā. No konceptuāli atbalstītajiem – 13 iesniedza, 4 neiesniedza, savukārt no 

pieteikumiem, kas tika iekļauti rezerves sarakstā, 6 iesniedza un 3 neiesniedza. Kā 

populārākais neiesniegšanas iemesls minēts laika trūkums kvalitatīvai pieteikuma 

sagatavošanai. Kā neiesniegšanas iemesli tika minēti arī – finanšu trūkums pašu 

ieguldījuma nodrošināšanai, partneru atteikšanās īstenot projektu un ieguldīt savus 

līdzekļus, nepietiekoši bāzes dati, kā arī neieklausīšanās LIFE atbalsta vienības 

ieteikumos par savlaicīgu pieteikuma verificēšanu un kļūdu novēršanu.  
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Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pieaudzis pieteikumu skaits, kurus iesniegušas 

pašvaldības un komersanti. 2017.gadā pieteikumus iesniedza 1 pašvaldība un 12 

uzņēmumi. Uzņēmumu paaugstinātā interese varētu būt skaidrojama ar izmaiņām 

nacionālā finansējuma konkursa nosacījumos par atbalsta intensitāti (2017.gadā noteikta 

30% atbalsta intensitāte visiem iesniedzējiem, iepriekš uzņēmējiem – 10%), kā arī ar LIFE 

atbalsta vienības popularizēto iespēju pieteikt ‘close to market’ projektus.  

 

2017.gadā starptautisko pieteikumu skaits ir saglabājies iepriekšējā līmenī. Viens 

projekta pieteikums iesniegts no Zviedrijas ar Latvijas partneriem, kas apvienojās LIFE 

atbalsta vienības ieteikuma rezultātā, savukārt no Latvijas pieteiktajiem projektiem 6 

projektos ir piesaistīti starptautiski partneri. LIFE atbalsta vienība konsultāciju laikā 

gandrīz vienmēr iesaka projektu pieteicējiem meklēt (un vairākos gadījumos arī palīdz 

meklēt) atbilstošus partnerus citās valstīs, lai nodrošinātu ES pievienoto vērtību un 

paplašinātu projekta mērogu.  
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Secinājumi: Tā kā projektu pieteikumu skaita pieaugums ir viens no Projekta mērķiem, 

tad 2017.gadā sasniegtie indikatori šajā jomā norāda uz veiksmīgu Projekta progresu un 

pozitīvām iezīmēm turpmākajiem gadiem. 2017.gadā tika ņemtas vērā gūtās atziņas pēc 

2016.gada un veiktas izmaiņas laika plānojumā (savlaicīgāka potenciālo projektu 

pieteicēju informēšana par LIFE programmu) un daļēji arī pieejā darbam ar pieteicējiem 

(vairāk individuālas konsultācijas, ārējais eksperts projektu rakstītāju seminārā, 

individuālāka pieeja projektu rakstītājiem), kā rezultātā tika sasniegti vēlamie rezultāti. 

Nākamajā gadā jāturpina iesāktais, kā arī jāmeklē papildus jauni veidi, lai piesaistītu 

jaunus iesniedzējus, vairāk jāstrādā ar  pašvaldībām, kā arī nepieciešamas vairāk 

apmācības par dažādām tēmām. 

3. daļa – Sabiedrības apziņas celšana un 
komunikācija  

  

Lai informētu sabiedrību un iesaistītās puses par LIFE programmu, tās iespējām un 

nosacījumiem, 2017.gadā tika gan organizēti informatīvi pasākumi, gan nodrošināta 

dalība citu organizāciju organizētos pasākumos. 

Viens no lielākajiem un apmeklētākajiem organizētajiem informatīvajiem pasākumiem 

bija ikgadēja LIFE programmas Informatīvais seminārs 2017.gada 6.aprīlī. Pasākumu 

apmeklēja 87 dalībnieki klātienē un 166 cilvēki semināru vēroja tiešsaistē, starp 

dalībniekiem bija gan NVO, gan pašvaldību, valsts iestāžu un privātu uzņēmumu pārstāvji. 

Semināra apmeklētāji tika informēti par LIFE programmas iespējām, katras jomas 

prioritātēm, nacionālā finansējuma piesaistes iespējām, kā arī tika sniegti praktiski 

padomi projektu pieteicējiem. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, informatīvais seminārs 

tika organizēts vēl pirms LIFE programmas EK uzsaukuma, lai veicinātu savlaicīgu 

potenciālo iesniedzēju interesi un novērstu laika trūkumu projektu pieteikumu 

sagatavošanas procesā, kas bija viens no populārākajiem pieteikumu neiesniegšanas 

iemesliem 2016.gadā.  Pēc pasākuma veiktajā aptaujā dalībnieki atzina, ka sniegtā 

informācija bija ļoti noderīga (87%) un veicināja ideju rašanos/motivāciju pieteikties 

LIFE programmas finansējumam (95%). 

Kā vēl viens no nacionālas nozīmes pasākumiem, kurā sabiedrības pārstāvji tika informēti 

par LIFE programmu, jāpiemin projektu rakstītāju seminārs augustā, kurā piedalījās 

vairāk kā 55 cilvēki (skat. iepriekšējo sadaļu). 

Papildus projektā plānotajām aktivitātēm, LIFE atbalsta vienības speciālisti piedalījās arī 

projektā iepriekš neieplānotos pasākumos – starptautiskajā izstādē “Vide un enerģija 

2017”, kur tika izplatīta informācija par LIFE programmu un sniegtas konsultācijas, 

Daugavpils Universitātes organizētajā 9. starptautiskajā zinātniskajā konferencē par 
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bioloģiskās daudzveidības pētījumiem, kā arī Rīgas Domes organizētajā seminārā 

nevalstiskajām organizācijām, kur tika prezentēta LIFE programma un tās iespējas.  

 

2017.gadā atslēgas vārdi, kas saistīti ar LIFE programmu dažādos medijos pieminēta 429 

reizes, kas uzskaitīts, izmantojot mediju monitoringu. Caur specializētajiem uzņēmēju vai 

vietējo pašvaldību medijiem uzrunāti 790 936 cilvēki.  

Projekta mājaslapa www.lifeprogramma.lv, kur tiek iekļauta visa aktuālā informācija 

projektu pieteikumu rakstītājiem, LIFE projektu ieviesējiem, kā arī sniegta informācija 

par Projektu, tā piedāvātajām aktivitātēm un ievietota informācija arī par citu LIFE 

projektu aktivitātēm, 2017.gadā apmeklēta 19 092 reizes. Visaktīvāk lapa apmeklēta 

aprīlī, kas ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka sākot no aprīļa sākās aktīvākais informēšanas 

periods par LIFE programmu (Informatīvais seminārs – 2017.gada 6.aprīlī). Apmeklētākā 

mājas lapas sadaļa (neskaitot sākuma lapu) 2017.gadā ir bijusi sadaļa “Projektu 

pieteicējiem”, kas norāda uz to, ka mājas lapa ir vieta, kur potenciālie projektu pieteicēji 

iegūst informāciju par pieteikšanos, kā arī tas nozīmē, ka šī sadaļa būtu papildināma ar 

maksimāli aktuālu un noderīgu informāciju projektu pieteicējiem.  

Lai sasniegtu plānoto auditoriju, uzturēti Twitter un Facebook konti 

(https://www.facebook.com/caplifelat un https://twitter.com/caplifelat ), kuros 

regulāri sekotājiem tiek piedāvāti jaunumi par LIFE programmu un Projektu, kā arī 

Latvijā notiekošo projektu jaunumi, tādējādi veicinot to atpazīstamību.  Sasniegto cilvēku 

skaits caur Facebook ierakstiem – 22 446, savukārt caur Twitter – 77 939. Šos rādītājus 

noteikti iespējams uzlabot, jo ņemot vērā, ka 2017.gadā Projektam šajā laikā mainījās 

sabiedrisko attiecību speciālisti, līdz ar to netika izmantots viss sociālo tīklu kontu 

potenciāls. 

CAP LIFE LAT projekta informācijas izplatīšanas 

specifiskie indikatori 

   

Indikatori Mērķis Pamats Rezultāts 

2016 

Rezultāts 

2017 

Pieminēšanas medijos skaits 100 20 
226 429 

Potenciālo iesniedzēju skaits, kas 

uzrunāti caur medijiem 

20-30 - 
92 625  790 936  

Sasniegto iedzīvotāju, uzņēmēju, 

vietējo pašvaldību, nevalstisko 

organizāciju skaits 

150 000 

mājas lapas 

apmeklētāji 

-  

9 369 19 092 

http://www.lifeprogramma.lv/
https://www.facebook.com/caplifelat
https://twitter.com/caplifelat
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2017.gadā publicētas vairākas publikācijas drukātajos medijos par LIFE programmu, 

piemēram, Rīgas Apriņķa Avīzē, laikrakstos “Diena” un “Dienas bizness” u.c. 

 

Secinājumi: Projekta komunikācijas indikatori turpina pieaugt, salīdzinot ar 2016.gada 
rādītājiem, un iesniegto projektu skaita pieaugums liecina, ka ir uzsākts pareizais virziens 
un aizvien vairāk cilvēku uzzin par to, kas ir LIFE programma. 2017.gada mērķis – aptvert 

maksimāli plašu potenciālo iesniedzēju loku- ir sasniegts. Neskatoties uz to, ir vairākas jomas 
un veidi kā komunikāciju padarīt vēl efektīvāku un ar tās palīdzību sasniegt projekta 
mērķus. Veiksmīgai un regulārākai komunikācijai ar sabiedrību 2017.gadā traucēja 
sabiedrisko attiecību speciālistu maiņa, kas aizkavēja komunikācijas aktivitāšu  ieviešanu.  

 


