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2.pielikums 

Ministru kabineta 

2016.gada ___._____ 

rīkojumam Nr._____ 

 

 

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

 īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma  

izlietojumu 2017. gadā 
 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums 

FEE International (Starptautiskais Vides izglītības fonds) Ģenerālās 

Asamblejas norise Latvijā 

2018.gada 12.-14.septembris 
Pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks 

 

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

 

1. Pasākuma mērķis 
Iniciatīvas mērķis ir 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. 

2. Īstenoto aktivitāšu 

apraksts un laika grafiks 

2017.g.novembris – 2018.g.septembris. 

Sagatavota FEE ĢA norise: 

 Veikts ĢA norises organizatoriskais darbs, t.sk.,  

nodrošinot ĢA norises vietas sagatavošanu, delegātu 

uzturēšanās un loģistikas sagatavošanu, sniedzot atbalstu 

delegātiem iebraukšanas atļauju un vīzu nokārtošanā u.c. 

 Veikts Latvijas reprezentācijas pasākuma organizatoriskais 

darbs (sagatavota pasākuma praktiskā norise, izstrādāts 

scenārijs, nodrošināta kultūras un aktivitāšu programma); 

 Veikts Zaļā prezentācijas vakara organizatoriskais darbs 

(sagatavota pasākuma praktiskā norise, izstrādāts scenārijs, 

nodrošināta kultūras un aktivitāšu programma). 

2018.gada 13.-14.septembris 

 Nodrošināta FEE ĢA: 

 FEE ĢA sesiju norise 13.09.2018. un 14.09.2018. 

 FEE ĢA delegātu ekskursija 

 Nodrošināta 100 FEE biedrorganizāciju pārstāvju līdzdalība 

FEE ĢA. 

2018.gada 12.septembris 

 Īstenots Latviju prezentējošs pasākumiem 150 FEE ĢA 

delegātiem, kas pārstāv vairāk kā 60 pasaules valstis, kā arī 

VIF sadarbības partneriem. 

 ĢA delegātiem nodrošināta Latviju raksturojoša kultūras 

programma. 

2018.gada 13.septembris 
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 Īstenots Latviju reprezentējošs pasākumiem 120 FEE ĢA 

delegātiem, kas pārstāv vairāk kā 60 pasaules valstis, kā arī 

VIF sadarbības partneriem 

 Sniegta informācija par FEE programmu darbību Latvijā, tās 

rezultātiem un perspektīvām 

 Nodrošināta Latvijas kultūru prezentējoša programma. 

 

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.) 

Pasākuma mērķauditorija ir vairāk kā 60 valstu delegāti. 

4. Sadarbības partneri 
(t.sk. reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u.c. pārstāvji) 

 

5. Pasākumu rezultātu 

ilgtspēja /paliekošā 

vērtība 

Ģenerālās Asamblejas ietvaros tiek apstiprinātas organizācijas un 

tās programmu nākotnes darba programmas, notiek arī balsojumi 

par jaunu dalībvalstu uzņemšanu un pārapstiprināšanu, institūciju 

un valdes vēlēšanas, pieredzes apmaiņas un labās prakses 

demonstrācijas sesijas. FEE International ir pasaules vadošā vides 

izglītības organizācija,  ANO Vides programmas, ANO Pasaules 

Tūrisma organizācijas un UNESCO partneris ilgtspējīgā attīstībā.  

6. Pasākuma publicitāte 

(t.sk. iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu izvietošana 
(piemēram, tīmekļa vietnes 

adrese, laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums utt.) 

Informācija Vides izglītības fonda mājas lapā un  sociālo tīklu 

profilos par pasākuma norisi; izsūtīta preses relīze par pasākuma 

norisi. 

7. Cita informācija 
(kas bija būtiska pasākuma 

īstenošanā ) 

Latvija kļuva par FEE International biedru 1998. gadā un kopš 

darbības uzsākšanas ir kļuvusi par vienu no reģiona aktīvākajām 

valstīm, īstenojot visas piecas FEE International programmas - 

Ekoskolas, Zilie Karogi, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un 

Izzini mežu. Latvijā FEE International programmu īstenošana 

kļuvusi par paraugu sadarbības veicināšanai starp valsts, 

pašvaldības, privāto un NVO sektoru vides aizsardzībā un vides 

izglītībā. Ņemot vērā panākumus FEE International programmu 

ieviešanā Latvijā un to, ka 2018.gadā tiks atzīmēti 20 gadu 

jubileja kopš Latvijā tiek īstenotas FEE International programmas, 

Latvijas kandidtūra ir apstiprināta FEE International Ģenerālās 

Asamblejas uzņemšanai. 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji 
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euro 

Izdevumu 

klasifikāciju kodi 

atbilstoši 

ekonomiskajām 

kategorijām 

Izdevumu klasifikāciju kodu 

atbilstoši ekonomiskajām 

kategorijām nosaukums 

Plāns Izpilde Starpība* 

1 2 3 4 5=3-4 

1000-9000 Izdevumi - kopā 4 000 4 000 0 

1000-4000; 

6000-7000 

Uzturēšanas izdevumi 4 000 4 000 0 

1000-2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas un dotācijas un sociālie 

pabalsti 

4 000 4 000 0 

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    

 

* Starpības 

pamatojums 

 

 

 

 

Ministrijas vai citas centrālās 

valsts iestādes vadītājs: 

                            Valsts sekretārs Rinalds Muciņš  

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts) 

Sagatavotājs: Vides aizsardzības departamenta vecākā referente Ieva 

Bruņeniece  

 (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis: 67026440  

E-pasts: Ieva.Bruneniece@varam.gov.lv 

 

mailto:Ieva.Bruneniece@varam.gov.lv

