Projekta „Latvijas Ornitoloģijas biedrības
(LOB) kapacitātes stiprināšana” rezultātu
izvērtējums

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar
Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.
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Ievads
Projekts „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” tika
īstenots no 2013. gada 1. maija līdz 2014. gada 30. aprīlim. 92,07% no projekta
finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Līdzfinansējumu projektam nodrošināja Arcadia fonds.
Projekta mērķis bija stiprināt LOB administrācijas un biedru kapacitāti, lai
nodrošinātu LOB līdzdalību ar dabas (jo īpaši mežu) aizsardzību saistītu lēmumu
pieņemšanā Latvijā un ES, kā arī uz kopīgiem stratēģiskiem uzstādījumiem balstītu
sadarbību ar radniecīgām organizācijām Baltijas valstīs un ES kopumā.
Galvenās projekta aktivitātes bija saistītas LOB stratēģijai 2013.–2020. gadam
pakāroto plānošanas dokumentu izstrāde un saskaņošana ar BirdLife International
plāniem. Notiks mērķa grupas izglītošana par iespējām iesaistīties lēmumu
pieņemšanas procesos.
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Vispārējie LOB kapacitātes rādītāji
Šajā nodaļā aplūkotas pārmaiņas LOB kapacitātē, salīdzinot situāciju 2012. g. beigās un 2013. g. beigās.
Organizācijas stabilitāte:
 Valdes priekšsēdētājs nav mainījies
 Projekta periodā mainījies viens padomes loceklis
 Kopējais biedru skaits palielinājies no 449 2012. gada beigās līdz 459 2013. gada beigās
Organizācijas ilgtspēja:
 Par 39% palielinājušies kopējie ienākumi gada laikā
 Neierobežoti izmantojami ienākumi 2012. g. beigās bija 21%, 2013. g. beigās – 17%

Projektā plānotie un sasniegtie rezultāti
Aktivitātes
Nr.

2.

3.

Projekta aktivitātes
nosaukums
LOB stratēģijai 2013.–
2020. gadam pakārtoto
plānošanas dokumentu
izstrāde
Stratēģijas izstrāde
darbam ar biedriem

Rezultāts skaitliskā izteiksmē
Rezultāts (produkts vai pakalpojums)
LOB stratēģijas uzraudzības sistēma
LOB finanšu piesaistes stratēģija

dokuments
dokuments

skaits
(plānots)
1
1

LOB darbības turpināšanas plāns

dokuments

1

1

LOB stratēģija darbam ar biedriem 2013.–
2017. gadam publicēta LOB interneta lapā

dokuments

1

1

mērvienība

skaits*
(sasniegts)
1
1

4

4.

5.

6.

7.

Dalība BirdLife
International un tās
darba grupās
Baltijas valstu
ornitoloģijas biedrību
tikšanās
Pieredzes apmaiņas
braucieni uz Briseli, lai
tiktos ar BirdLife
International Eiropas
nodaļas vadību un
darbiniekiem
Mežu darba grupas
darbības plānošana un
stiprināšana

Caur konkrētām aktivitātēm īstenotie BirdLife
International sanāksmēs pieņemtie lēmumi
(vēstules lēmumu pieņēmējiem, preses relīzes
u.tml.)

publikācijas/vēstules

5

5

Sanāksmes secinājumi un atjaunots sadarbības
plāns

plāns

1

1

Izstrādāti vai uzlaboti nepieciešamie
plānošanas dokumenti (papildus 2., 3. un 7.
aktivitātei)

dokumenti

3

3

Izstrādāta Mežu programmas stratēģija, kas
publicēta LOB interneta lapā
Izstrādāts Mežu darba grupas rīcības plāns

dokuments

1

1

dokuments

1

1

protokols

6

1

publikācija

4

4

LOB biedru iesniegtās anketas

anketas

100

100

Aktīvas vietējās grupas

grupas

3

4

protokols

10

11

Mežu darba grupas tikšanās

8.

9.1.

9.2.
10.1.

LOB biedru izglītošana
par LOB līdzdalību un
biedru līdzdalības
iespējām lēmumu
pieņemšanā
Aptauja par LOB biedru
interesi un iespējām
iesaistīties lēmumu
pieņemšanas procesos
LOB vietējo grupu
darbības atbalsts
Dalība Vides
konsultatīvajā padomē

Publikācijas par līdzdalības iespējām

Apmeklēto padomes sēžu skaits
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Dalība Meža
Apmeklēto padomes sēžu skaits
protokols
konsultatīvajā padomē
Publicitātes
11.
Publikācijas plašsaziņas līdzekļos
publikācijas
nodrošināšana
Projekta rezultātu
Sagatavots un LOB interneta lapā publicēts
12.
publikācija
izvērtējums
projekta rezultātu izvērtējums
* Ar trekniem burtiem atzīmēti tie rezultāti, par kuriem detalizēts skaidrojums sniegts nākošajā nodaļā
10.2.
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1

1

6

Skaidrojums par atsevišķiem sasniegtajiem rezultātiem
4. Caur konkrētām aktivitātēm īstenotie BirdLife International sanāksmēs pieņemtie
lēmumi.
 Lauksaimniecības darba grupa:
o Atklāta vēstule Valdim Dombrovskim par Eiropas Savienības biodegvielas
politiku (http://www.leta.lv/es/item/1710E175-637F-4054-972C2A75EA3008B7/pr/, 14.11.2013.)
 Putnu un Biotopu direktīvu darba grupa:
o Aicinājums nodrošināt Putnu un Biotopu direktīvu īstenošanu:
http://www.lob.lv/lv/aktualitates.php?id=398
o Aicinājums parakstīt petīciju pret gājputnu nogalināšanu Ēģiptē:

o Dalība Natura 2000 dienā: http://www.natura2000day.eu/lv/
 Mežu darba grupa (sanāksmes nav notikušas, komunikācija pa e-pastu)
o Komentāri par topošajām Eiropas Komisijas vadlīnijām par mežu
apsaimniekošanu Natura 2000 teritorijās
9.2. Aktīvas vietējās grupas
Jau vairākus gadus aktīvi darbojas LOB vietējā grupa Litenē (vadītājs E. Kantāns). 2014. g.
aprīlī izveidotas vietējās grupas arī Rīgā (vadītājs vēl nav iecelts), Jūrmalā (E. Lediņš) un
Līgatnē (A. Gaile).
10.2. Apmeklēto padomes sēžu skaits
Neskatoties uz Meža konsultatīvās padomes darbu reglamentējošo MK noteikumu prasībām,
projekta laikā Zemkopības ministrija nav sasaukusi nevienu padomes sēdi.
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LOB biedru aptaujas rezultāti
Lai izvērtētu projekta rezultātus un projekta ietekmi uz LOB darbu, 2014. gada 24.–28. aprīlī
veikta tiešsaistes aptauja. Aptaujā piedalījās 46 respondenti, no kuriem 42 ir LOB biedri.

Komentējot atbildi uz šo jautājumu, lielākā daļa respondentu norāda uz pozitīvām
pārmaiņām – vairāk informācijas, pasākumu u.c. Divi respondenti norāda, ka ir LOB biedri
pārāk nesen, lai varētu vērtēt.

Projekta aktivitātēs tieši iesaistījušies pieci respondenti.
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Secinājumi
Projekts „Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) kapacitātes stiprināšana” LOB veicinājis
LOB kapacitāti un izaugsmi, gan tieši (atbalstot plānošanas dokumentu izstrādi, LOB biedru
izglītošanu, vietējo grupu izveidi un dalību BirdLife International), gan netieši (biedru
koordinatora piesaiste ļāvusi palielināt biedru skaitu, finansējums pamatuzdevumu izpildei
ļāvis neierobežoti izmantojamo finansējumu izmantot organizācijas attīstībai, piemēram,
finanšu piesaistei utt.).
Lai gan lielākā daļa aptaujāto nav tieši iesaistījušies projekta aktivitātēs, biedri jūt ieguvumus
no projekta – uzlabojumus darbā ar biedriem, LOB aktīvu dalību Vides konsultatīvajā
padomē un dabas aizsardzības interešu ievērošanas nodrošināšanu Latvijas mežu
apsaimniekošanā.
Aptaujas rezultāti parāda arī to, ka LOB biedri ir gatavi aktīvi iesaistīties LOB darbā un jūt
nepieciešamību turpināt izglītošanos par iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos.
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