
 
 

 

Jautājumi un atbildes  

Vadlīnija “Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā” 

Aktivitāte “Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu 

veidošana” 

Jautājums Atbilde 

Vai var paredzēt raidījumā arī citu 

Nolikuma 3.punktā nenorādītu tēmu 

atspoguļošanu? 

Nē, konkursa Nolikums paredz, ka specializētajā 

raidījumā tiek atspoguļotas 3 prioritārās tēmas. 

Vai konkursa ietvaros var veidot vides 

sadaļu jau esošā televīzijas raidījumā? 

Nē, atbalstāma ir atsevišķa raidījuma veidošana, 

nevis vides sadaļas veidošana esošā raidījumā. 

Vai projekta izmaksās var paredzēt 

raidījuma auditorijas mērījumu veikšanu/ 

pasūtīšanu? 

Jā, tas ir vēlams. 

Vai projekta izmaksās var paredzēt 

reklāmas izmaksas jaunajam raidījumam? 

Jā, tādas izmaksas ir atļautas. 

Vai 1 minūtes izmaksas radījumam var 

būt mazākas par 100 EUR? 

Jā, 100 EUR par vienu raidījuma minūti ir 

maksimālais pieļaujamais finansējums. 

Vai 1 raidījuma minūte var izmaksāt 

vairāk kā 100 EUR, bet izmaksas, kas 

pārsniedz 100 EUR, tiktu segtas no 

līdzfinansējuma? 

Jā, ierobežojumi ir noteikti uz Fonda finansējumu, 

nevis kopējo projekta finansējumu. 

Vai projekta ietvaros var iegādāties 

filmēšanai nepieciešamo tehniku? 

Uz Fonda finansējumu nevar attiecināt pamatlīdzekļu 

iegādi, bet ir iespējams attiecināt daļu no 

pamatlīdzekļa iegādes izmaksām. Sīkāka informācija 

Nolikuma 4.5. punktā. 

Vai ir iespējams iesniegt projektu par 

specializēta jauna raidījuma izveidošanu, 

ja nav bijusi šāda raidījuma izdošanas 

iepriekš? 

Jā, ievērojot, ka raidījumam ir jābūt pārraidītam 

televīzijas kanālā, kas ir reģistrēts Nacionālās 

elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes reģistrā un 

kurai ir apraides atļauja un pārraides tiesības 

bezmaksas virszemes apraidē. 

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. 



 
 

 

Kā aizpildīt Nolikuma pielikumu Nr.4 

Raidorganizācijas dati par vidējo 

auditoriju TV raidījumam 2018. gadā, ja 

raidījums 2018.gadā nav pārraidīts? 

Nolikuma pielikumu Nr.4 var aizpildīt ar datiem par 

līdzvērtīgu raidījumu, kas tiek pārraidīts plānotā 

raidījuma ētera laikā. 

Līdz cikiem var iesniegt projektu?  
 

Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko 

parakstu līdz 2018.gada 14.novembra 23:59. 

Iesniedzot klātienē Fonda administrācijas telpās 

līdz 2018.gada 14.novembra 17:00. Sūtot pa pastu – 

uz vēstules jābūt pasta zīmogam ar ne vēlāku 

datumu kā 2018.gada 14.novembris.  
 

Vai projekta iesniegumu var atstāt 

Eksporta ielā 5 pie apsarga?  
 

Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda administrācijas 

telpās atbildīgajai personai (administrācijas 

pārstāvim).  
 

 


