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finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt konkursā pieteiktos 
projektus, kuros izmēģina:

Konkursa mērķis: 
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invazīvo sugu pārvaldības 
metodes un pieejas, 

kuras ievieš privāto zemju 
īpašnieki, tiesiskie valdītāji, 

turētāji vai sadarbības 
grupas (t.sk. pašvaldības)

jaunas

efektīvas

atkārtojamas

dabai 
draudzīgas



Uzlabot invazīvo sugu pārvaldību – iznīcināšanu un
izplatības ierobežošanu, rodot jaunus inovatīvus un
efektīvus risinājumus;

Veicināt ieinteresēto personu, privāto zemes īpašnieku,
tiesisko valdītāju, turētāju un sadarbības grupu izpratni
par invazīvajām sugām, un to inovatīvām
apkarošanas un ierobežošanas metodēm;

Veicināt savstarpējo sadarbību un pieredzes
apmaiņu starp privāto zemju īpašniekiem, tiesiskajiem
valdītājiem, turētājiem un sadarbības grupām, kuru
īpašumos ir invazīvās sugas.

Konkursa uzdevumi:
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1. Prioritārās sugas:

Konkursa prioritātes (1)
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2. Prioritārās teritorijas:
Ūdensteces (upe, strauts, kanāls vai to daļa) un 
to krasti;

ūdenstilpes (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to 
daļa) un to krasti;
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un ar to 
ekoloģiski saistītas teritorijas.

Konkursa prioritātes (2)
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Foto: https://enciklopedija.lv/skirklis/26188-
iek%C5%A1%C4%93jie-virszemes-
%C5%ABde%C5%86i-Latvij%C4%81

Foto: https://www.daba.gov.lv/lv/adamovas-
ezers?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.co
m%2F

Foto: 
https://www.skrunda.lv/lv/uznemejdarbiba/lauksaimni
eciba/aicinajums-meza-ipasniekiem-izteikt-savu-
viedokli-par-saimniekosanu-ipasi-aizsargajamas-
dabas-teritorijas/



3. Prioritārās metodes:
Latvijā iepriekš nepielietotas; 
izmaksu ziņā efektīvas; 
selektīvas (uz konkrēto organismu iedarbīgas);
dabai draudzīgas;
iespējami plaši pielietojamas citās teritorijās.

Konkursa prioritātes (3)
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Fiziska vai juridiska persona (zemes
īpašnieks, valdītājs vai turētājs) kuras īpašumā
vai valdījumā ir zemes īpašums, kurā ir
sastopama kāda no invazīvajām sugām, vai ir
noslēgta vienošanās ar zemes īpašnieku par
projekta aktivitāšu īstenošanu tā zemes
īpašumā.

Sadarbības grupa:

- neatkarīgas līgumslēdzēju puses, kas savā
starpā noslēgušas sadarbības līgumu par
projekta īstenošanu;

- kura uz sadarbības līguma pamata ieceļ
Vadošo partneri, kurš ir tiesīgs pārstāvēt
sadarbības partnerus, iesniegt projekta
pieteikumu, saņemt atbalstu, kā arī vadīt un
koordinēt projekta īstenošanu un nodrošināt
finansējuma tālāku novirzīšanu sadarbības
partneriem atbilstoši to īstenotajām darbībām.

Atbalsta pretendents
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Atbalsta 
pretendents

Fiziska 
persona

Sadarbības 
grupa

Juridiska 
persona



Kopējais finansējums ir 30 000,00 EUR;

Vienam projektam attiecināmo izmaksu summa nav
mazāka par 1000,00 EUR un nepārsniedz 5000,00 EUR;

Atbalsta intensitāte ir līdz 100% no attiecināmajām
izmaksām;

Ja pēc projekta pabeigšanas faktiskās kopējās
attiecināmās izmaksas ir lielākas nekā plānots, starpību
sedz projekta īstenotājs;

Atbalsta pretendents drīkst iesniegt projekta pieteikumu,
kura budžets pārsniedz noteikto maksimālo granta
summu, ja atbalsta pretendents sedz daļu no projekta
izmaksām, vai piesaista līdzfinansējumu.

Konkursa finanšu nosacījumi
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Trešo personu sniegto ārējo pakalpojumu izmaksas (ne vairāk par 50%);

Materiālu, inventāra (vienas vienības izmaksas nepārsniedz 300 EUR vai tā kalpošanas
ilgums ir līdz 2 gadiem) (piemēram, darba cimdi, auklas trimmeriem, lāpstas, cirvji, u.tml.,
monitoringam nepieciešamie materiāli un inventārs (piemēram, ķeramtrauki, rauga
iegāde) un izejvielu izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, t.sk. degvielas
izdevumi);

Pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, kuru kalpošanas ilgums ir ne mazāk kā 2 gadi, ar
iegādes vērtību virs 300 EUR;

Tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa projekta īstenošanas laikā;

Tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma tehniskā apkope, lai novērstu invazīvo sugu tālāku
izplatību pēc aktivitāšu veikšanas (piemēram, traktortehnikas riepu, iekārtu mazgāšana);
Izmaksas dokumentācijas sagatavošanai (ne vairāk par 10%) (nepieciešamību nosaka
normatīvo aktu prasības, pēc finansēšanas līguma noslēgšanas).

Projektā attiecināmās izmaksas
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Atlase notiek 2 posmos

Projekta idejas iesniegšana
(līdz 2 pieteikumi):
– Projekta idejas pieteikuma veidlapa;

– Vienošanās ar zemes īpašnieku/iem
vai tiesisko valdītāju, vai 
apliecinājuma dokumenti par 
valdījumu vai valdījuma tiesībām;

– Fotoattēli, kas fiksē esošo situāciju, 
lai novērtētu invazīvās sugas 
izplatības apmērus.

Projekta pieteikuma iesniegšana:
– Projekta pieteikuma veidlapa;

– Vienošanās ar zemes īpašnieku/iem vai 
tiesisko valdītāju;

– Kartogrāfiskais materiāls ar 
identificējamām projektā iesaistītajām 
platībām, vai arī iesnieguma veidlapā 
norādīta saite, kur pieejama attiecīgā 
informācija;

– Pamatojoši dokumenti par sadarbības 
partneru nodrošināto līdzfinansējuma 
daļu, ja tāda ir paredzēta;

– Sadarbības līguma kopija.
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1.posms 2.posms



Konkursā var iesniegt līdz 2 pieteikumiem, ja:
✓ zemes īpašumā ir vismaz 2 invazīvas sugas un katras sugas

ierobežošanai paredzēts pielietot atšķirīgu metodi;

✓ 2 atsevišķi zemes īpašumi un katrā no īpašumiem ir
paredzēts ierobežot citu invazīvu sugu.

Maksimālais pieteikumu skaits, kas attiecas uz vienu un to pašu 
īpašumu – 2 pieteikumi.

Pieteikšanās nosacījumi
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Konkursa norises laiks: 
2023.gada 30.janvāris - 31.marts

Projekta idejas iesniegšana:
Projekta pieteikuma 
iesniegšana:
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1.posms 2.posms

30.01.2023 Konkursa izsludināšana

17.02.2023 Projekta idejas pieteikuma iesniegšanas gala 
termiņš

24.02.2023 • Projektu ideju pieteikumu izvērtēšana 
komisijā

• Lēmumu nosūtīšana atbalsta 
pretendentiem par iekļūšanu 2.posmā vai 
noraidīšanu

17.03.2023 Uzaicinātie pretendenti sagatavo un iesniedz 
projektu pieteikumus

24.03.2023 • Projekta pieteikumu izvērtēšana komisijā
• Lēmumu nosūtīšana atbalsta 

pretendentiem par apstiprināšanu vai 
noraidīšu 

31.03.2023 Finansēšanas līgumu slēgšana

Projekta īstenošanas ilgums – līdz 2 gadiem.



Informācija par nolikumu
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LIFE-IP LatViaNature projekta mājaslapā 
www.latvianature.daba.gov.lv

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” mājaslapā www.llkc.lv. 

http://www.latvianature.daba.gov.lv/
http://www.llkc.lv/


Papildus informācija par konkursu
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ES LIFE Programmas projekts
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības

un apsaimniekošanas optimizācija”
(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature)

latvianature.lv

Paldies par uzmanību!
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