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LĒMUMS 

Lielvārdē 

2014.gada 15.janvārī        Nr. 3 

        (prot.Nr.1, 3.punkts) 

 
par līdzfinansējuma nodrošināšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 

projekta „Mana, tava, mūsu Daugava” realizācijai 

 
2013.gada novembrī Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF) izsludināja 

projektu konkursu valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības 

projekti” ietvaros piecās aktivitātēs – periodisko izdevumu izdošana, TV un 

radio raidījumu veidošana, Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un 

jauniešiem, akciju un kampaņu organizēšana un atbalsts vietējām vides 

iniciatīvām.  

 

Lielvārdes novada pašvaldība ir saņēmusi Edgara Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas iesniegumu par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Mana, 

Tava, mūsu Daugava”. Projekta „Mana, Tava, mūsu Daugava” iesniegums 

izstrādāts, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursa 

nolikumu 2014.gadam valsts budžeta apakšprogrammā „Vides aizsardzības 

projekti”, kā arī vadlīnijām „Atbildīgs dzīvesveids” 3.aktivitātes „Vides 

izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem” ietvaros.  

 

Projekta apstiprināšanas gadījumā 2014.gada augustā plānota 7 dienu 

vides izglītības nometne Lielvārdes novada bērniem vecumā no 12 līdz 15 

gadiem. Nometnes kopējās izmaksas ir EUR 2624,92 no tām nepieciešamais 

pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 678,37. 

 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, „Lielvārdes novada attīstības programmas 2011 – 2017.gadam” 

rīcības plāna 1.ilgtermiņa prioritātes 1.1.un 1.2. rīcības ietvaros plānotā 

pasākuma „Bērnu un jauniešu brīvā laika pasākumu plānošana un organizēšana” 

paredzēto rezultātu „Vasaras nometņu un nodarbību organizēšana bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanai”, kā arī rīcības plāna 2.ilgtermiņa prioritātes 

2.13. rīcības ietvaros plānoto pasākumu „Vides informācijas un izglītošanas 

sistēmas izveide” paredzēto rezultātu „Iedzīvotāju informēšana par vides 

aizsardzības jautājumiem un „zaļo” dzīvesveidu, balsojot: par – 13 deputāti 

(J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, 

J.Mazitāns, M.Mālmeisters, L.Prekele, J.Reihlers, A.Streile, A.Troska,  
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V.Volonte); pret – nav; atturas – nav; Lielvārdes novada domes deputāti 

nolemj: 

 

1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 678,37 apmērā Edgara Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas projektam „Mana, Tava, mūsu Daugava” vides izglītības 

nometnes organizēšanai projekta apstiprināšanas gadījumā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Troska 


