Latvijas vides aizsardzības fonda plānotie projektu konkursi 2018 – 2019
Detalizēti projektu konkursu nosacījumi (atbalstāmās aktivitātes, iesniedzēji/īstenotāji, pieejamais finansējums, iesniedzamie dokumenti,
vērtēšanas kritēriji u.c. informācija) tiks noteikti izsludinot katru atsevišķu konkursu attiecīgajā konkursa nolikumā.
1. vadlīnija “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”
Aktivitātes

Konkursa
izsludināšana

Projektu
iesniegšana

Dabas aizsardzības plānu ieviešana - Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai, ja
šie pasākumi ir noteikti spēkā esošā ĪADT dabas aizsardzības
plānā
Sugu aizsardzības plānu ieviešana - prioritāri aizsargājamo
sugu un biotopu saglabāšanai un aizsardzības pasākumu
realizēšana, ja šie pasākumi uz projektu iesnieguma
iesniegšanas dienu ir noteikti spēkā esošā sugu vai biotopu
aizsardzības plānā

11.2017.

līdz 23.03.2018.

11.2017.

līdz 30.03.2018.

Projekta
īstenošanas
laiks
05.2018 –
10.2019.

05.2018 –
10.2019.

Vairāk informācijas

Nolikums
Rezultāti

Nolikums
Rezultāti

2. vadlīnija “Atbildīgs dzīvesveids - sabiedrības vides apziņas veicināšana”
Aktivitātes

Konkursa
izsludināšana

Projektu
iesniegšana

Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu un
atbildīgu dzīvesveidu plašsaziņas līdzekļos

01.2018.

līdz 28.02.2018.

Projekta
īstenošanas
laiks
2018.gads

Vairāk informācijas
1) Nolikums - Televīzijas
raidījumi

medijos – informatīvi / izglītojošu aktivitāšu
realizēšana periodiskajos izdevumos, TV un radio
raidījumos

Sabiedrības izglītošana tiešā saskarsmē –
reģionāla un/vai nacionāla mēroga videi
draudzīga dzīvesveida popularizējošu akciju
rīkošanu, projekta tiešo mērķauditoriju iesaistot
praktiskos vides izglītības un audzināšanas
pasākumos
Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi –
reģionāla un/vai nacionālā mēroga
izglītojoši/informējošu pasākumu rīkošana jauniešu
vides apziņas veicināšanai

Plānots
2018 IV
cet.
01.2018.

Nosacījumi tiks noteikti projektu
konkursu nolikumos

Plānos
2019 I cet.

Nosacījumi tiks noteikti projektu
konkursu nolikumos

līdz 02.03.2018.

04 – 11.2018

01.2018.

Līdz 23.02.2018.

Plānots
2019 I cet.

Nosacījumi tiks noteikti projektu
konkursu nolikumos

04 – 10.2018

2) Nolikums - Radio
raidījumi
3) Nolikums - Periodiskie
izdevumi
Rezultāti
-

Nolikums
Rezultāti
-

Nolikums
Rezultāti
-

3. vadlīnija “Multisektoriālie projekti - atbalsts vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Aktivitātes
Datu ieguve, apstrāde analīze – vides aizsardzības sistēmai
aktuālu datu ieguve, apstrāde, analīze un rekomendāciju
sniegšana vides politikas plānošanas dokumentos noteikto
aktivitāšu īstenošanai

Konkursa
izsludināšana
11.2017

Projektu
iesniegšana
19.01.2018 (I
kārta)
~ 20.02.2018 (II
kārta)

Projekta
īstenošanas laiks
04.2018 – 10.2019

Vairāk informācijas
Nolikums
Rezultāti

Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas
veidošanai un ieviešanai - sadarbības projektu īstenošana
veiktspējas un kompetences jomā starp nevalstiskajām
organizācijām un vides iestādēm

23.11.2017

Plānots
2018 IV cet.

26.01.2018 (I
kārta)
~ 09.03.2018 (II
kārta)
Plānots
2019 I cet.

05 – 12.2018

Nolikums
Rezultāti

Tiks noteikts
konkursa nolikumā

-

4. vadlīnija “Multisektoriālie projekti - Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai”
Aktivitātes
Praktiskās vietējās iniciatīvas vides stāvokļa
uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai –
konkrētas, definētas vides aizsardzības problēmas
risināšana, projekta pasākumos iesaistot vietējos
iedzīvotājus un pašvaldības institūcijas

Projektu
iesniegšana
02.03.2018 (I
kārta)
06.04.2018 (II
kārta)

Projekta
īstenošanas laiks
06.2018-31.10.2019.

Vairāk
informācijas
Nolikums

Konkursa
izsludināšana
12.2017

Projektu
iesniegšana
līdz 31.01.2018

Projekta īstenošanas
laiks
05.2018 – 04.2019

Plānots
2018 IV cet.

Plānots
2018 IV cet.

12.2017.

līdz 31.01.2018

2019.gads
/tiks precizēts
nolikumā/
05.2018 – 04.2019

Vairāk
informācijas
Nolikums
Rezultāti
-

Konkursa
izsludināšana
01.2018.

5. vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība – publisko ūdeņu pārvaldība”
Aktivitātes
Publisko ūdeņu pārvaldības plānošana –
apsaimniekošanas plānu un/vai citu plānošanas dokumentu
izstrāde publisko ūdeņu pārvaldības īstenošanai

Nolikums
Rezultāti

Publisko ūdeņu pārvaldība – publisko ūdeņu pārvaldības
praktiskās aktivitātes atbilstoši plānošanas dokumentiem
un/vai apsaimniekošanas plāniem

Plānots
2018 IV cet.

2018 IV cet.
/tiks precizēts
nolikumā/

2019.gads
/tiks precizēts
nolikumā/

-

Konkursa
izsludināšana

Projektu
iesniegšana

Projekta īstenošanas
laiks

Vairāk
informācijas

11.2017.

05.01.2018

05.01.2018

Nolikums
Rezultāti

Plānots
11.2018.

Plānots
01.2019

2019. gads

-

6. vadlīnija “Multisektoriālie projekti – Nozares vides projekti”
Aktivitātes
Nozares vides projekti – pasākumi vides aizsardzības
iestāžu veiktspējas stiprināšanai vides aizsardzības
kontroles, vides politikas īstenošanai, sabiedrības
izglītošanai, dabas un bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai, kā arī starptautisko saistību vides jomā
izpildei

