
 

Projektu vadlīnija „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā”  

aktivitāte „Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu 

radio raidījumos” 

Jautājums Atbilde 

Vai Fonda administrācija komentē 

projektu idejas? 

Fonda administrācija nesniedz 

komentārus par projektu idejām. Pastāstot 

Fonda administrācijas darbiniekam savu 

projekta ideju vai plānotās aktivitātes – 

darbinieks nav tiesīgs teikt, vai šādu 

projektu var / nevar iesniegt. 

Vai ir jāizmanto visas Nolikumā 

norādītās obligātās tēmas? 

Nē, nav noteikts, cik tēmas ir jāizmanto, 

var viena projekta ietvaros tikt izmantotas 

visas tēmas vai dažas, vai viena. 

Vai drīkst taisīt raidījumus par citām 

tēmām, kuras nav noteiktas Nolikumā? 

Tikai īstenojot aktivitāti 3.1. Specializēta 

vides izglītības radio raidījuma valsts 

valodā veidošana un  

pārraidīšana. Īstenojot aktivitāti 3.2. 

Sabiedrības informēšana un izglītošana 

iekļaujot valsts valodā veidotā esošā 

radio raidījumā VIDES SADAĻU ir 

jāatspoguļo tikai Nolikumā noteiktās 

tēmas. 

Vai viens īstenotājs var īstenot abas 

atbalstāmās aktivitātes? 

Jā, bet par katru aktivitāti ir jāiesniedz 

atsevišķs projekta pieteikums. 

Vai ir iespējams iesniegt projektu par 

specializēta jauna raidījuma izveidošanu, 

ja nav bijusi šāda raidījuma izdošanas 

iepriekš? 

Jā, ievērojot, ka jaunajam raidījumam ir 

jābūt pārraidītam raidorganizācijā, kura ir 

reģistrēta Nacionālās elektronisko 

plašsaziņas līdzekļu padomes reģistrā. 

Līdz cikiem var iesniegt projektu? Iesniedzot elektroniski ar drošu 

elektronisko parakstu līdz 2018.gada 

28.februāra 23:59. Iesniedzot klātienē 

Fonda administrācijas telpās līdz 

2018.gada 28.februāra 17:00. Sūtot pa 

pastu – uz vēstules jābūt pasta zīmogam 

ar ne vēlāku datumu kā 2018.gada 

28.februāris. 

Vai projekta iesniegumu var atstāt 

Eksporta ielā 5 pie apsarga? 

Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda 

administrācijas telpās atbildīgajai 

personai (administrācijas pārstāvim). 

Vai drīkst iegādāties ilglietojuma preces, 

ņemot vērā, ka nolikumā ir teikts, ka 

ilglietojuma preces iegādāties nevar, bet 

tāmē ir tāda pozīcija? 

Tāme ir universāla visiem konkursiem, 

tas, kādas pozīcijas drīkst izmantot ir 

noteikts nolikumā. Šajā gadījumā 

ilglietojuma preces iegādāties nedrīkst. 

Kā aizpildīt Nolikuma pielikumu Nr. 3 Projekta vides aizsardzības speciālistam 



Vides aizsardzības speciālists, ja uz 

projekta rakstīšanas brīdi speciālists nav 

zināms? 

ir jābūt zināmam jau projekta rakstīšanas 

stadijā. Ja speciālists nav zināms, tad 

Nolikuma pielikumu Nr.3 nevar aizpildīt 

un attiecīgi projekta pieteikums neatbilst 

administratīvajiem kritērijiem.  

Vai vides aizsardzības speciālists var būt 

ar pakalpojumu izvēlēts speciālists? 

Nav noteikts kāda veida līgums ir jāslēdz 

ar vides speciālistu, bet jāievēro, ka uz 

projekta iesniegšanas brīdi ir jāzina 

konkrēta persona/ as, kas veiks šos 

pienākumus, lai varētu aizpildīt 

Nolikuma pielikumu Nr.3 Vides 

aizsardzības speciālists 

Saskaņā ar Nolikuma 3.2.1. punktu 

Raidījumam ir jābūt pārraidītam laika 

posmā no 01.01.2017–31.12.2017 un tā 

vidējais nedēļas auditorijas apjoms ir 

vismaz  150 000 (simts piecdesmit 

tūkstoši). Vai auditorijas apjomā drīkst 

pieskaitīt arī indikatīvo klausītāju skaitu 

internetā? 

Jā, iesniedzot informāciju par nedēļas 

vidējo auditorijas apjomu raidījumam 

drīkst norādīt kopējos skaitļus gan par 

raidorganizācijas auditorijas apjomu, gan 

auditorijas apjomu internetā. 

 


