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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)   

  Kampaņas “Mana Jūra” iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - 

dāvana simtgadē”  

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

  

  (pasākuma nosaukums un pilnais norises laiks)   

I. Pasākuma saturiskais pārskats 

1. Pasākuma mērķis Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

Mērķis - 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: 

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

segmentos. 

 

2. Īstenoto 

aktivitāšu apraksts 

un laika grafiks 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

Veikts organizatoriskais darbs  “Piekrastes Tīrrade” (piekrastes sakopšanas talka) nodrošināšanai 

(01/11/2017-30/11/2018): 
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• Nodrošināta aktivitātes “Piekrastes Tīrrade” sagatavošana un organizēšana. 

• Nodrošināta aktivitātes “Piekrastes Tīrrade” norise: 

01.09.2018. – Rucavas un Nīcas novadā, Liepājā, Grobiņas un Pāvilostas novadā, 

08.09.2018. – Ventspils novadā un Ventspils pilsētā,  

15.09.2018. – Dundagas, Rojas, Mērsraga un Salacgrīvas novados, 

22.09.2018. – Engures, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novados; 

29.09.2018. – Rīgā un Jūrmalā. 

Piekrastes Tīrrades laikā (katra sestdiena septembrī) tika īstenoti sakopšanas darbi visā piekrastē 

495,2 km garumā, kuru laikā 1998 brīvprātīgie savāca 573,5 maisus ar plastmasas atkritumiem, 

592 maisus ar citiem atkritumiem 592 maisi un 5 maisus ar bīstamajiem atkritumiem.  

 

Atbilst sekojošiem pasākumu plānā iekļaujamo norišu kritērijiem: 

4. norise rosina Latvijas iedzīvotājus un Latvijas draugus pievienot iniciatīvas un labos 

darbus kā īpašu dāvanu Latvijas dzimšanas dienas svinībām; 

5. 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.) 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

Lai nodrošinātu Tīrrades sagatavošanu un īstenošanu tika izveidots Piekrastes Tīrrades 

brīvprātīgo tīkls (kopumā 147 brīvprātīgie koordinatori) visos piekrastes novados un 

pašvaldībās,  un (aptuveni 1998 brīvprātīgie) caur sociālajiem tīkliem, mājas lapu, medijiem, 

personīgu komunikāciju. 

 

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) 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

• Sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām, NVO, uzņēmumiem un iedzīvotājiem, veikta 

Latvijas piekrastes sakopšana 500 km garumā; 

• Sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem 

nodrošināta savākto atkritumu izvešana un nogādāšana atkritumu poligonos. 

5. Pasākumu 

rezultātu 

ilgtspēja/paliekošā 

vērtība 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

Nodrošināta iespēja ilgtermiņa datu (kampaņas “Mana Jūra” veiktie piekrastes monitoringi 2012-

2018) precizēšanai, interpretācijai un turpmākajām izpētēm. Tāpat arī iniciatīvas “Piekrastes 

Tīrrade” ietvaros izveidotais brīvprātīgo iesaistes koncepts un izveidotie instrumenti 

(elektroniskā pieteikšanās, piekrastes posmu datubāze) turpmākajā darbā tiks izmantoti 

kampaņas “Mana Jūra” attīstībai saskaņā ar plānoto “Adopt a Beach” (Mans krasts) sistēmas 

attīstību Latvijā, par paraugu izmantojot ārzemju pieredzi (Adopt a Beach un Clean Coast 

sistēmas).  

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; 
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− 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.) 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē”  

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

utt.) 

https://tirrade.lv/lv   

7. Cita informācija 

kas bija būtiska 

pasākuma īstenošanā 

NA 

 

II. Pasākuma īstenošanas finansiālie rādītāji  

 

Kampaņas Mana Jūra iniciatīva “Tīra Latvijas piekraste - dāvana simtgadē” 

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 55 003 48 329,23  6 673,77  

1000–4000; 

6000–7000 

Uzturēšanas izdevumi 55 003 48 329,23  6 673,77  

1000–2000 Kārtējie izdevumi    

1000 Atlīdzība    

2000 Preces un pakalpojumi    

3000 Subsīdijas, dotācijas un 

sociālie pabalsti 

55 003  48 329,23  6 673,77  

https://tirrade.lv/lv
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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 (transporta 

pakalpojumi, naktsmītnes, kampaņas dalībnieku ēdināšanas nodrošināšana) bija 

mazākas, nekā sākotnēji bija plānots.  

Īstenoto projektu atlikums 6 673,77 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 vecākā eksperte 

  (amats, vārds, uzvārds) 

Tālrunis  67026440   

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