
 
 

 

Jautājumi un atbildes  

Vadlīnija “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” 

Aktivitāte “Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu 

veidošana” 

Jautājums Atbilde 

Vai var paredzēt raidījumā arī citu 

Nolikuma 3.punktā nenorādītu tēmu 

atspoguļošanu? 

Nē, konkursa Nolikums paredz, ka periodiskajā 

izdevumā tiek atspoguļotas 3 prioritārās tēmas. 

Lai īstenotu projektu ir obligāti 

jānodrošina periodiskā izdevuma pilna 

satura publicēšanu bezmaksas internetā. 

Vai projekta ietvaros var paredzēt jaunas 

mājas lapas izveidi? 

Jā, jaunas mājas lapas izveide ir atbalstāma aktivitāte. 

Vai ir iespējams iesniegt projektu par 

specializēta jauna izdevuma izveidošanu, 

ja nav bijusi šāda izdevuma izdošanas 

iepriekš? 

Jā, ievērojot, ka jaunajam izdevumam ir jābūt 

reģistrētam Uzņēmumu reģistra Masu informācijas 

līdzekļu reģistrā. 

Kā aizpildīt Nolikuma pielikumu Nr.4 

Dati par periodiskā izdevuma vidējo 

tirāžu 2018. gadā, ja periodiskais 

izdevums 2018.gadā nav izdots? 

Nolikuma pielikumu Nr.4 var aizpildīt ar datiem par 

līdzvērtīgu periodisko izdevumu. 

Vai projekta ietvaros var iegādāties 

drukāšanai nepieciešamo tehniku? 

Uz Fonda finansējumu nevar attiecināt pamatlīdzekļu 

iegādi, bet ir iespējams attiecināt daļu no 

pamatlīdzekļa iegādes izmaksām. Sīkāka informācija 

Nolikuma 4.5. punktā. 

Kā aizpildīt Nolikuma pielikumu Nr. 3 

“Par vides aizsardzības tematiku 

atbildīgās personas (vai vairāku personu) 

līdzšinējās profesionālās darbības 

pieredzes un sadarbības ar projekta 

īstenotāju apraksts”, ja projekta 

rakstīšanas brīdī šāda persona nav 

zināma? 

Par vides aizsardzības tematiku atbildīgajai personai 

(personām) ir jābūt zināmām pirms projekta 

iesniegšanas Fonda administrācija. Ja personas nav 

zināmas, tad šo Nolikuma pielikumu Nr.3 nevar 

aizpildīt un attiecīgi projekts neatbilst 

administratīvajiem kritērijiem un tiek noraidīts. 

Vai par vides aizsardzības tematiku 

atbildīgā persona var būt ar pakalpojumu 

izvēlēts speciālists? 

Nav noteikts kāda veida līgums ir jāslēdz ar par vides 

aizsardzības tematiku atbildīgo personu (personām), 

bet jāievēro, ka uz projekta iesniegšanas brīdi ir 

jāzina konkrētā persona (personas), lai varētu 

aizpildīt Nolikuma pielikumu Nr.3. 

Ko darīt, ja projekta iesniegumā tiek 

pieprasīta informācija, kas ir 

komercnoslēpums? 

Atbilstoši Informācijas atklātības likuma 7.panta 

trešajai daļai “Komersants, nododot informāciju 

iestādei, norāda, vai informācija ir komercnoslēpums 

un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats”. Attiecīgi, 

ja tiek sniegta informācija, ka iesniegumā vai tā 

pielikumos kādā vietā ir komercinformācija, tad 



 
 

 

Fonda administrācija noteiks ierobežotas pieejamības 

informācijas statusu attiecīgajam dokumentam, vai 

vietai dokumentā. 

Līdz cikiem var iesniegt projektu?  
 

Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko 

parakstu līdz 2018.gada 8.novembra 23:59. 

Iesniedzot klātienē Fonda administrācijas telpās 

līdz 2018.gada 8.novembra 17:00. Sūtot pa pastu – 

uz vēstules jābūt pasta zīmogam ar ne vēlāku 

datumu kā 2018.gada 8.novembris.  
 

Vai projekta iesniegumu var atstāt 

Eksporta ielā 5 pie apsarga?  
 

Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda administrācijas 

telpās atbildīgajai personai (administrācijas 

pārstāvim).  
 

 


