PROJEKTA MĒRĶI, AKTIVITĀTES,
PARTNERI UN REZULTĀTI
ESF projekts
„Efektīvas sadarbības platformas izveide nevalstisko
organizāciju līdzdalības veicināšanai ilgtspējīgas
būvniecības politikas lēmumu pieņemšanas procesā”

Projekta sākotnējā prezentācija
20.12.2012

PROJEKTA MĒRĶIS
¢

Projekta mērķis ir:



¢

¢

aktivizēt memoranda darbību (par NVO iesaisti
ilgtspējīgas būvniecības politikas izstrādē)
Panākot vismaz 12 NVO aktīvu iesaisti

Mērķa ieviešanai izveidojama vienota sadarbības
platforma un principi
Def. “Platforma” – kopīgi nodefinēti sadarbības
noteikumi un darbības plāns īsam un vidējam
termiņam, kā arī saziņas forma un vieta/vide.

PROJEKTA AKTIVITĀTES
1) Pētījums par Latvijas normatīviem:
¢

LR normatīvo aktu sistēmas izpēte un pārskatāma
vizualizācija būvniecības nozarē, salīdzinājumā ar ES un
starptautiskajiem normatīviem.

2) Pētījums par citu dalībvalstu pieredzi:
¢

Citu valstu vēsturiskā pieredze ceļā uz ilgtspējīgas
būvniecības praksi un ierosinājumi, kurus Latvijai būtu
vērts apsvērt.

3) 12 tikšanās /darba grupas sanāksmes
¢

ar valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu, kā arī NVO
pārstāvjiem (memoranda parakstītājiem un citiem), lai
spriestu par ilgtspējīgas būvniecības ieviešanu Latvijā
teorijā un praksē. (“7+5” formāts)

PROJEKTA PARTNERI
¢

Projekta partneris: Biedrība “Zaļās Mājas”

¢

Projekta ieviešanas partneri (mērķagrupa):




būvniecības un ar to saistīto nozaru NVO,
valsts un pašvaldību iestādes,
uzņēmēji

PROJEKTA REZULTĀTI
¢

¢

¢

¢

1) tiek sagatavoti pētījumi

Pētījums

2) pētījumu rezultāti tiek apkopoti
un iegūti secinājumi par
nepieciešamām darbībām
3) nepieciešamās darbības =
rīcības uzdevumi = darba
kārtība 7 tikšanās reizēm 2013.g.
1.pusgadā
4) secinājumi no 1. pusgada
tikšanām tiek sagatavoti kā:
 a) informācija un darba
kārtība 2013.g. 2. pusgada
tikšanās reizēm
 priekšlikumi NA izmaiņām

Pētījums

Secinājumi
Darba kārtība 7 tikš. reizēm

sec.

sec.

sec.

sec.

sec.

Darba kārtība 5 tikš.reizēm
+
Priekšlikumi N.A izmaiņām

PROJEKTA REZULTĀTI (TURP.)
¢

5) 1. un 2.pusgada tikšanās

Apkopoti visu tikšanās reižu
reižu rezultāti un secinājumi tiek
secinājumi
apkopoti darbības programmā
sadarbības platformai ar NVO,
Darbības plāns
proti, ir projekta rezultāts
Ierosinājumi
turpmākai
EM
darbībai
NVO sadarbības
platformas izveide

LAIKA GRAFIKS
¢
¢
¢

¢

Līgumi, plāni, grafiki (1 mēn.)
Pētījumi (1 mēn.)
Darba kārtības izstrāde, tikšanos grafiku
izstrāde, iesaistīto partneru uzaicināšana
(1 mēn.)
7 tikšanās (4 mēn.)

¢

Kopsavilkums 2. pusgada darbības plāns
(1 mēn.)
5 tikšanās reģionos (3 mēn.)

¢

Kopsavilkums, atskaites (1 mēn.)

¢
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