
 
 

Lapa 1 no 3 

 

Projektu konkursa ietvaros noslēgto līgumu saraksts 

 
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām 

Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Projekta 

apstiprināšanas 

datums 

Projekta kopējās 

izmaksas / kopējās 

attiecināmās 

izmaksas (LVL) 

KPFI 

finansējuma 

apmērs 

(LVL) 

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

(mēneši) 

Biedrība "Latvijas Būvinženieru 

savienība" 

16 publikāciju cikla "Energoefektīva 

un vidi saudzējoša būvniecība - no 

plānošanas līdz realizācijai" īstenošana 

žurnālā "Būvinženieris" 

2011.gada 25.februāris 14456.92 11763.22 12 

SIA "Izdevniecība Lilita LAB" 

Arhitektu izpratnes attīstīšana par 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas nozīmi un iespējām 

žurnālā "Latvijas Arhitektūra" 

2011.gada 25.februāris 30133.00 25000.00 12 

Biedrība "Vides Vārds" 

Rakstu sērija par klimata pārmaiņām 

un SEG emisiju mazināšanu žurnālā 

"Vides Vēstis" 

2011.gada 25.februāris 36841.02 29742.64 12 

SIA "Kurzemes Vārds" Zaļā istaba mūsu mājoklī 2011.gada 25.februāris 9661.28 3494.14 12 

Biedrība "Latvijas zaļā josta" 
Konkurss "Caur izpratni - aktīvai 

rīcībai" 
2011.gada 25.februāris 42299.51 33363.66 12 
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Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām 

Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Projekta 

apstiprināšanas 

datums 

Projekta kopējās 

izmaksas / kopējās 

attiecināmās 

izmaksas (LVL) 

KPFI 

finansējuma 

apmērs 

(LVL) 

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

(mēneši) 

Nodibinājums "Vides izglītības 

fonds" 
Ekoskolu klimata kampaņa 2011.gada 25.februāris 41221.27 35038.08 12 

Nodibinājums "Lubāna mitrāja 

kompleksa fonds" 

Energoefektivitātes popularizēšana 

izglītības iestādēs Vidzemē 
2011.gada 25.februāris 4212.07 3570.00 6 

Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte 

Klimata pārmaiņu mazināšanas 

informatīvie pasākumi skolās 
2011.gada 25.februāris 50000.00 28028.26 12 

Biedrība "Latvijas Biogāzes 

Asociācija" 

Biogāzes ražošana un efektīva 

izmantošana - siltumnīcefektu gāzu 

emisiju samazināšanas instruments 

2011.gada 25.februāris 22077.47 18408.85 12 

Biedrība "Latvijas Būvinženieru 

savienība" 

24 semināru cikla "Energoefektīva un 

vidi saudzējoša būvniecība - no 

plānošanas līdz realizācijai" īstenošana 

2011.gada 25.februāris 51087.87 38746.96 12 

Biedrība "Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija" 

Atjaunojamie energoresursi un to 

izmantošana siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai 

2011.gada 25.februāris 49676.74 42025.23 11 

Biedrība "Zemnieku saeima" 

Energoefektivitāte lauksaimniecībā - 

būtisks solis ceļā uz siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanu 

2011.gada 25.februāris 22861.42 17650.45 6 
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Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām 

Finansējuma saņēmējs Projekta nosaukums 

Projekta 

apstiprināšanas 

datums 

Projekta kopējās 

izmaksas / kopējās 

attiecināmās 

izmaksas (LVL) 

KPFI 

finansējuma 

apmērs 

(LVL) 

Projekta 

īstenošanas 

laiks  

(mēneši) 

Biedrība "Rūjienas mežu 

īpašnieku biedrība" 
Neaizņemies nākotni 2011.gada 25.februāris 28928.67 16552.51 12 

SIA "Latvijas Radio" 

Radio raidījumi par klimata izmaiņu 

risku mazināšanu Latvijas Radio 

1.programmā raidījuma "Kā labāk 

dzīvot" ietvaros un Latvijas Radio 

4.programmā "Zaļā krājkasīte" 

(zeļonaja kopilka) krievu valodā 

2011.gada 16.marts 38520.36 32742.30 9 

VSIA "Latvijas Televīzija" LTV raidījumu cikls ” Dzīvosim zaļi!” 2011.gada 16.marts 118034.78 99991.08 9 

VSIA "Vides projekti" 

Sabiedrības izpratnes attīstīšana par 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanas pasākumu un Klimata 

pārmaiņu finanšu instrumenta nozīmi 

un iespējām iknedēļas TV raidījumā 

"Vides fakti" 

2011.gada 31.marts 106715.57 72268.14 9 

 


