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2.pielikums 

2016. gada 13. decembra 

rīkojumam Nr. 769 

 

Pārskats par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai 

piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2018. gadā 

 

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk- VARAM ) 

Latvijas Vides aizsardzības fonds 

  

  (ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)   

  FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) 

Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā 

2018.gada 2.janvāris – 2018.gada 18.decembris 

  

  (pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)   

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

 

Mērķis - Latvijas simtgades pasākumu kontekstā popularizēt Latvijas unikālo dabas kapitālu 

starptautiskā līmenī, kā arī demonstrēt paveikto vides aizsardzības un vides izglītības jomā, 

nodrošinot tiesības Latvijā uzņemt FEE International Ģenerālo Asambleju ar vairāk kā 60 valstu 

pārstāvjiem. 

 

Atbilst sekojošiem Latvijas simtgades svinību mērķiem un politikas rezultātiem: 

2. Apliecināt Latvijas kā nacionālas un eiropeiskas 21. gadsimta valsts vērtības; 

- Aktualizētas Latvijas un citu valstu sadarbības pieredzes dažādās jomās; 

3. Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu valodu; 

- Komunicētas un popularizētas Latvijas dabas vērtības un mantojums; 

8. Vēstīt par Latviju kā aktīvu un atbildīgu starptautisko un starpkultūru attiecību veidotāju: 

- Publiskās diplomātijas pasākumi Latvijā. 

 

Atbilst sekojošam virsmērķim pakārtotam politikas rezultātam: 

1. Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas mērķa grupu 

segmentos. 

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

Veikts organizatoriskais darbs  FEE Ģenerālās Asamblejas  (FEE ĢA) norises nodrošināšanai 

(01/11/2017-30/11/20118): 

• Nodrošināta kvalitatīva starptautiskā foruma FEE International Ģenerālās Asamblejas 

(ĢA) sagatavošana. 

• FEE Ģenerālās asamblejas norises īstenošana atbilstoši FEE International standartiem, 
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• Nodrošināta Latvijas reprezentācijas vakara/ pieņemšanas norises FEE Ģenerālās 

Asamblejas ietvaros, prezentējot Latvijas tradīcijas un kultūras vērtības. 

• Nodrošināta Zaļā reprezentācijas vakara/ pieņemšanas norise FEE Ģenerālās asamblejas 

ietvaros, prezentējot FEE programmu darbību Latvijā, to rezultātus, sasniegumus un 

perspektīvas. 

No 12. – 14. septembrim Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās FEE International 

Ģenerālā Asambleja 2018. Īstenots arī Latviju prezentējošs pasākums 12.09.2018. Latvijas 

Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā ar Latviju raksturojošu kultūras programmu vairāk kā 100  FEE  

Ģenerālās Asamblejas delegātiem, kas pārstāv vairāk kā 60 pasaules valstis, kā arī VIF 

sadarbības partneriem. 

Atbilst sekojošiem pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem: 

3. norise rada un uztur valsts svētku sajūtu;  

4. norise stāsta Latvijas stāstu, dod ieguldījumu Latvijas tēla veidošanā. 

 

3. Pasākuma 

mērķauditorija(t. sk

. plānotās iedzīvotāju 

grupas, sasniegto 

iedzīvotāju skaits 

(tiešā un netiešā 

mērķauditorija), 

iespēja līdzdarboties 

un (vai) sniegt 

atgriezenisko saiti, 

daudzveidīgu 

pieejamības aspektu 

nodrošināšana utt.) 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

FEE biedrorganizāciju pārstāvji (dažādu pasaules reģionu vides, tūrisma un izglītības 

organizāciju pārstāvji) – 100 pārstāvji no 60 dalībvalstīm. 

Mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades svinību plānošanas dokumentos definētajiem: 

− ārvalstu viesi. 

 

4. Sadarbības 

partneri (t. sk. 

reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. 

pārstāvji) 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

NA 

 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā 

vērtība 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

Asamblejas uzņemšana ir augsts novērtējums dalībvalstīm un tās rezultāti no starptautiskajiem 

partneriem ir augstu novērtēti. Asamblejas ietvaros tika demonstrēti VIF un VARAM panākumi 

FEE International programmu ieviešanā - sadarbības instrumentu starp NVO un valsts pārvaldi, 

programmu rādītāji, labās prakses piemēri un Latvijas pārstāvniecības kapacitāte. Šādu 

pasākumu atdeve ilgtermiņā stiprina Latvijas lomu lēmumu pieņemšanā FEE un FEE 

programmās, kā arī nodrošina Latvijas kā uzticama partnera tēlu finansējuma piesaistē. 

Asamblejas norises rezultātā līdz šim jau ir saņemti 2 uzaicinājumi iesaistīties partneru 

konsorcijos divos ilgtermiņa starptautiskos projektos, kas, apstiprināšanas gadījumā turpinās 

pastiprināt un paplašināt FEE International programmu ieviešanu Latvijā.  

Paliekošā vērtība: 
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− radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par Latviju kā līdzvērtīgu un spējīgu 

dalībvalsti FEE International  īstenoto programmu tīklā; 

− nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

− ieguldījums valsts tēla popularizēšanā un atpazīstamības veicināšanā ārvalstīs. 

6. Pasākuma 

publicitāte (t. sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu 

izvietošana, 

piemēram, 

tīmekļvietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums 

utt.) 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise 

Latvijā 

Publiski pieejamā informācija (saites uz projekta rezultātiem, pētījumiem, sociālajiem tīkliem 

utt.) 

http://www.videsfonds.lv/lv/latvijas-valsts-prezidents-raimonds-v-jonis-atkl-j-starptautisk-

vides-izgl-t-bas-fonda-foundation  

http://www.videsfonds.lv/lv/latvij-sekm-gi-nosl-dzas-starptautisk-vides-izgl-t-bas-fonda-fee-

international-ener-l-asamblej  

http://www.fee.global/newsstories/2018/9/26/the-president-of-latvia-launches-our-general-

assembly-in-riga  

https://www.facebook.com/fee.global/videos/267058650594107/  

https://bit.ly/2QDiSbm  

https://www.facebook.com/pg/videsfonds/photos/?tab=album&album_id=2268208389885487  

https://www.instagram.com/p/BntT6GynnWg/  

https://lvportals.lv/dienaskartiba/298469-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-darba-kartiba-

2018-gada-10-20-septembris-2018  

7. Cita informācija 

kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā 

NA 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 

 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās Asamblejas norise Latvijā 

Euro 

Izdevumu 

klasifikācijas kodi 

atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikācijas 

kodu nosaukums atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5 = 3 – 4 

1000–9000 Izdevumi - kopā 44 700 41 902,08  2 797,92  

http://www.videsfonds.lv/lv/latvijas-valsts-prezidents-raimonds-v-jonis-atkl-j-starptautisk-vides-izgl-t-bas-fonda-foundation
http://www.videsfonds.lv/lv/latvijas-valsts-prezidents-raimonds-v-jonis-atkl-j-starptautisk-vides-izgl-t-bas-fonda-foundation
http://www.videsfonds.lv/lv/latvij-sekm-gi-nosl-dzas-starptautisk-vides-izgl-t-bas-fonda-fee-international-ener-l-asamblej
http://www.videsfonds.lv/lv/latvij-sekm-gi-nosl-dzas-starptautisk-vides-izgl-t-bas-fonda-fee-international-ener-l-asamblej
http://www.fee.global/newsstories/2018/9/26/the-president-of-latvia-launches-our-general-assembly-in-riga
http://www.fee.global/newsstories/2018/9/26/the-president-of-latvia-launches-our-general-assembly-in-riga
https://www.facebook.com/fee.global/videos/267058650594107/
https://bit.ly/2QDiSbm
https://www.facebook.com/pg/videsfonds/photos/?tab=album&album_id=2268208389885487
https://www.instagram.com/p/BntT6GynnWg/
https://lvportals.lv/dienaskartiba/298469-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-darba-kartiba-2018-gada-10-20-septembris-2018
https://lvportals.lv/dienaskartiba/298469-valsts-prezidenta-raimonda-vejona-darba-kartiba-2018-gada-10-20-septembris-2018
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1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 44 700 41 902,08  2 797,92  

1000–2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

44 700 41 902,08  2 797,92  

7100–7500 Uzturēšanas izdevumu 

transferti 

      

7310 Valsts budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 

pašvaldībām noteiktam 

mērķim 

      

7350 Valsts budžeta transferti 

valsts budžeta daļēji 

finansētām atvasinātām 

publiskām personām un 

budžeta nefinansētām 

iestādēm noteiktam mērķim 

      

5000; 9000 Kapitālie izdevumi       

utt.         

  

* Starpības 

pamatojums 

Starpība ir skaidrojama ar to, ka dažās no projektu faktiskām izmaksām (konferenču 

telpu nomas un dalībnieku ēdināšanas nodrošināšana) bija mazākas, nekā sākotnēji 

bija plānots. Īstenoto projektu atlikums 2 797,92 euro apmērā 28.12.2018. tika 

atgriezts finansējuma devējam - Kultūras ministrijai. 

  

Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes vadītājs  Jānis Rudzīts, Latvijas Vides aizsardzības  

fonda direktors 

  (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs Ieva Jakovļeva, Vides aizsardzības departamenta eksperte 

  (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis  67026440   

E-pasts  ieva.jakovleva@varam.gov.lv   

 


