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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 2017. gadā 

 

  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

(turpmāk- VARAM ) 

  

  (ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes nosaukums)   

  Mana Jūra 2018. Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē. 

2017.g. novembris – 2018.g.oktobris. 

  

  (pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)   

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis Iniciatīvas mērķis ir Latvijas simtgades pasākumu kontekstā uzsvērt Baltijas 

Jūras un Latvijas jūras piekrastes nozīmi un lomu mūsu valsts un tautas 

pastāvēšanā, pasniedzot Latvijai simbolisku dāvanu - tīru piekrastes zonu.  

 

Atbilst sekojošiem Latvijas simtgades svinību mērķiem un politikas 

rezultātiem: 

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

vērtības; 

- Aktivizēta pilsoniskā līdzdalība nacionālu vērtību popularizēšanā; 

- Aktivizēta starppaaudžu solidaritāte; 

3. Cildināt Latvijas dabas skaistumu, kultūras daudzveidību un latviešu 

valodu; 

- Komunicētas un popularizētas Latvijas dabas vērtības un mantojums; 

5. Modināt sabiedrībā atbildības ētiku, atbildības uzņemšanos par sevi, savu 

ģimeni, kopienu un valsti; 

- Padziļināta izpratne par individuālās atbildības uzņemšanos attiecībā 

uz sabiedrībā nozīmīgu problēmu risināšanu; 

- Aktivizēta pilsoniskā līdzdalība un pašiniciatīva; 

6. Stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai; 

- Aktivizēta jauniešu pašiniciatīva un līdzdalība. 

 

Atbilst sekojošam virsmērķim pakārtotam politikas rezultātam: 

- Latvijas iedzīvotāju attieksme pret valsti un to izpausmes programmas 

mērķa grupu segmentos. 

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

Sagatavota aktivitātes “Piekrastes Tīrrade” (piekrastes sakopšanas 

darbu) sagatavošana (2017 – 2018.g.augusts):  

- Izstrādāts Piekrastes Tīrrades plāns, sadalot piekrasti noteiktos 

posmos novadu robežās, ņemot vērā pieejas jūrai, loģistikas un 

atkritumu savākšanas iespējamības specifiku;  
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- Sagatavota aplikācija un interneta rīks komunikācijai ar Piekrastes 

Tīrrades dalībniekiem un brīvprātīgajiem,  

- Izveidots Piekrastes Tīrrades brīvprātīgo koordinatoru tīkls visos 

piekrastes novados un pašvaldībās, lai nodrošinātu Tīrrades 

sagatavošanu un īstenošanu,  

- Veikta Tīrrades praktiskā sagatavošana (loģistikas plānošana, 

atkritumu savākšanas organizēšana sadarbībā ar piekrastes 

pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. 

- Instrukciju sagatavošana brīvprātīgajiem koordinatoriem un 

Piekrastes Tīrrades dalībniekiem.  

- Nodrošināta Piekrastes Tīrrades dalībnieku piesaiste un 

informēšana par piekrastes norisi.  

 

2018.septembris:  

- Nodrošināta Piekrastes Tīrrades (piekrastes sakopšanas darbu) 

norise visās piejūras pašvaldībās. 500km garumā.  

 

2018.oktobris.  

- Publicitātes aktivitātes par Piekrastes Tīrrades rezultātiem. 
 

Atbilst sekojošiem pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem: 

- norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot 

iniciatīvas un labos darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas 

svinībām; 

- 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.) 

Piejūras pašvaldību iedzīvotāji, kempingu, viesu namu īpašnieki, atpūtnieki, 

skolas (Ekoskolas), zvejnieki un sabiedrība kopumā.  

 

Mērķauditorija atbilstoši Latvijas simtgades svinību plānošanas dokumentos 

definētajiem: 

- bērni, ģimenes ar bērniem; 

- jaunieši; 

- Latvijas reģionu iedzīvotāji. 

4. Sadarbības 

partneri (t. sk. 

reģionu, pilsoniskās 

sabiedrības u. c. 

pārstāvji) 

Piejūras pašvaldības ( Rucava, Nīca, Liepāja, Grobiņa, Pāvilosta, Ventspils 

nov., Ventspils pilsēta, Dundaga, Roja, Mērsrags, Engure, Jūrmala, Rīga, 

Carnikava, Saulkrasti, Limbaži, Salacgrīva), atkritumu apsaimniekotāji 

pašvaldībās, NVO, uzņēmumi, institūcijas. 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā 

vērtība 

Sabiedrības uzmanības pievēršana jūras piesārņojošo atkritumu problemātikai 

un plastmasas atkritumu īpatsvaram. Piekrastes dažādības, kā vērtības 

apzināšana.  
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Paliekošā vērtība: 

- radītas jaunas zināšanas, priekšstati un izpratne par jūru piesārņojošiem 

atkritumiem, to daudzumu un dažādību Latvijas piekrastē; 

- attīstīta piederības sajūta Latvijas valstij un dzīves vietai; 

- attīstīta vienotības apziņa ar savu tautu, kopienu; 

- nostiprināts lepnums par Latvijas valsti; 

- aktualizēts un/vai radīts jauns (tostarp digitāls) mantojums. 

6. Pasākuma 

publicitāte (t. sk. 

iespieddarbu, 

reklāmu, publisko 

paziņojumu 

izvietošana, 

piemēram, 

tīmekļvietnes adrese, 

laikraksta, mediju, 

raidījuma nosaukums 

utt.) 

Pasākuma publicitātes darbības plāns izstrādes procesā. Pamatinformācija tiks 

izvietota: www.manajura.lv; www.videsfonds.lv; www.lv100.lv. Kā arī Vides 

izglītības fonda sociālajos tīklos. 

7. Cita informācija 

kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā 

 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji  

 

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 12 997 12 997  0  

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 12 997 12 997  0 

1000–2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    
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3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

12 997 12 997  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       

utt.         

  

* 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     
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