Lielāka izpratne par resursu
izmantošanu un efektīvāka
kopējo ūdens resursu
pārvaldība

Izpratne par resursu izmantošanu
Programmas mērķis: palielināt cilvēku izpratni un mainīt ieradumus
attiecībā uz videi draudzīgāku rīcību viņu ikdienas dzīvē saistībā ar
enerģijas taupīšanu, atkritumu šķirošanu un atkārtotu izmantošanu
Atbalstāmās aktivitātes:

• sabiedriskās kampaņas (noteiktā laikposmā mērķtiecīgi informēt
vai ietekmēt noteiktas auditorijas uzvedību, izmantojot organizētu
saziņas pasākumu kopumu), kas ietver iesaistošus pasākumus,
audiovizuālo materiālu un informatīvo rīku izveidi, publikācijas utt.
! Projektiem jāsniedz ieguldījums cilvēku informētības uzlabošanā
par resursu efektīvu izmantošanu !

Projekta galvenās iezīmes
• Projektiem, kuri veido izpratni par resursu izmantošanu, jāsniedz ieguldījums
programmas iznākuma rādītāja «Sabiedriskas kampaņas, kuru mērķis ir videi
draudzīgāka rīcība» izpildē
• Atļautās neliela apjoma investīcijas:

1) ieguldījumi izpratnes veidošanai
2) projekta vadībai nepieciešamais aprīkojums
• Programmas līdzfinansējuma likme - 85%

Projekta galvenās iezīmes
• Maksimālais piešķīruma lielums projektam 500 000 eiro

• Atbalsts pieejams visa veida organizācijām un uzņēmumiem
• Investīciju apjoms vienā objektā – limits nav noteikts

Projekts: SEC / VIEDĀ ENERĢIJAS KOPIENA
Projektā tika īstenotas 1) skolas un 2) vietējo kopienu kampaņas, kurās bija iekļauti vairāki enerģijas taupīšanas
veicināšanas pasākumi, kā arī virkne eksperimentālu, izglītojošu un reālu izmēģinājumu, lai pārbaudītu
dažādus veidus, kā pielietot uzvedības ieteikumus, lai pārvarētu šķēršļus, kas kavē energoefektivitātes palielināšanu.

Skolas kampaņa - aktivitātes:
1) Eksperimentēšana ar enerģijas patēriņu
2) Enerģijas dienas un mācību ekskursijas skolēniem
3) Energoefektivitātes komplekti (LED lampas un to kontrole, ierīces, kompjūteri)
4) 9 izglītības moduļi (testa ierīču komplekti un enerģijas klases darbgrāmata,
skolēnu darbnīcu programmēšana)
5) 8 skolotāju apmācību semināri
6) Enerģijas video konkurss

4 partneri:
Tartu reģionālā enerģijas aģentūra (EE), Alūksnes pašvaldība (LV), Rouges pašvaldība (EE), Vidzemes plānošanas reģions (LV, Valmiera un Lizums)
🔗 http://www.trea.ee/sec/en/
🔗 https://estlat.eu/en/estlat-results/sec.html

Biežāk pieļautās kļūdas
• Vāji izstrādātas un nepievilcīgas kampaņas
• Kampaņas nav vērstas uz enerģijas taupīšanu, atkritumu šķirošanu un atkārtotu
izmantošanu
• Platformu un rīku izveide iesaistošu pasākumu vietā
• Investīcijas tiešā veidā neatbalsta izpratnes veicināšanu
• Kampaņu/aktivitāšu vājais kopīgais raksturs

Kopējo ūdens resursu pārvaldība
Programmas mērķis ir palielināt sadarbību starp Igaunijas un Latvijas iestādēm,

kas ir iesaistītas kopējo ūdenstilpņu un piekrastes teritoriju,
t.i. Gaujas/Koivas, Salacas/Salatsi upju baseinu un Rīgas jūras līča pārvaldībā
Atbalstāmās aktivitātes:
• aktivitātes, kas uzlabo kopējo ūdens resursu efektīvu
izmantošanu un aizsardzību (informācijas apmaiņa, semināri,
sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucieni vai kopīgas apmācības)
• aktivitātes, kuru mērķis ir koordinēt pārrobežu reakciju
uz vides negadījumiem Rīgas jūras līcī (igauņu: Līvu līcis)

! Projektiem jāsniedz ieguldījums sadarbības intensitātes palielināšanā
starp iestādēm, veidojot kopīgas pārvaldības iniciatīvas
ūdens vai piekrastes zonām !

Projekta galvenās iezīmes
• Kopējo ūdens resursu pārvaldības projektiem jāsniedz ieguldījums
programmas iznākuma rādītāja «Kopīgas pārvaldības iniciatīvas ūdens vai
piekrastes zonām» izpildē
• Atļautās neliela apjoma investīcijas:
1) ieguldījumi kopējo ūdenstilpņu un piekrastes zonu
pārvaldības atbalstam
2) projekta vadībai nepieciešamais aprīkojums

• Programmas līdzfinansējuma likme - 85%

Projekta galvenās iezīmes
• Projekta partnerībā ir iesaistīta vismaz viena Igaunijas un viena Latvijas
iestāde, kura minēta programmas rokasgrāmatā (13.lpp zemsvītras info)*
• Maksimālais piešķīruma lielums projektam 350 000 eiro
• Atbalsts pieejams visa veida organizācijām un uzņēmumiem
• Investīciju apjoms vienā objektā – limits nav noteikts

Projekts: SAFE SEA / DROŠA JŪRA
Mērķis: Uzlabot vides drošību jūras un piekrastes ūdeņos Rīgas jūras līcī un Irbes šaurumā,
stiprinot koordināciju starp Latvijas un Igaunijas glābšanas dienestiem un infrastruktūras
pārvaldītājiem (ostas, mazās ostas, pašvaldības).

Aktivitātes:
1) Aprīkojums VUGD un ERB, lai tās saprātīgā laikā varētu lokalizēt naftas noplūdi
2) Izbūvēti 4 piebraucamie ceļi līdz pludmalei Latvijā
3) Izstrādātas kopējas darbības standartprocedūras (SOP)

4) Izveiktas starptautiskas kopīgas mācības (praktiskas un teorētiskas)
5) Izveikta izpratnes veidošanas kampaņa

8 partneri:
Kurzemes plānošanas reģions, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Estonian Rescue Board,
Estonian Small Harbour Development Centre, Rojas novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība,
Engures novada pašvaldība, Salacgrīvas novada pašvaldība
🔗 https://www.kurzemesregions.lv/projekti/vides-aizsardziba/safe-sea/
🔗 https://estlat.eu/en/estlat-results/safe-sea.html

Biežāk pieļautās kļūdas
• Nenozīmīga noteikto iestāžu iekļaušana un/vai neiekļaušana projekta partnerībā
• Projekta aktivitātes nav vērstas uz Gaujas/Koivas vai Salacas/Salatsi upju baseiniem,
vai Rīgas jūras līci

PS! Padomājiet par projekta rezultātu ilgtspējības jautājumiem!

Visiem veiksmi!

