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Sēdes dienas kārtība: 

1.  Iesniegts nacionālas nozīmes projekts, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju 

 deleģējumu izpildei 
 1.1 Latvijas izcelsmes pārtikas un dekoratīvo 1-08/264/2016 Nacionālais botāniskais dārzs 
 augu kolekcijas ekspozīcijas paplašināšana  
 un pieejamības nodrošināšana 

 

2. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides 

 projekti" 2016.gadā 
 2.1 Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo  1-08/261/2016 VARAM 
 parametru aktualizācija 

 2.2 Priekšlikumu sagatavošana Valsts Civilās  1-08/262/2016 VARAM 
 aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides  
 aizsardzības un reģionālās attīstības  
 ministrijas kompetences jomās 

 2.3 Sadarbības attīstība vides pārvaldības 1-08/263/2016 VARAM 
 un dabas aizsardzības jautājumos ar 
 Beļģijas franču kopienu un Valonijas 

 reģionu un Baltkrieviju 

 2.4 Būvniecības valsts kontroles biroja 1-08/265/2016 Latvijas Dabas muzejs 
 lēmuma izpilde Latvijas Dabas muzejā 

 2.5 Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie  1-08/266/2016 Latvijas Dabas muzejs 
 pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Latvijas izcelsmes pārtikas un dekoratīvo  1-08/264/2016 Nacionālais botāniskais dārzs 
augu kolekcijas ekspozīcijas paplašināšana  
un pieejamības nodrošināšana 

______________________________________________________________________________ 

 Izsakās: I.Veģere, A.Nikolajevs, E.Konstantinova; Atturas: L.Eņģele 

 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

 līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros. 
 

 

§ 2.1. 

Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo  1-08/261/2016 VARAM 
parametru aktualizācija 

_______________________________________________________________________________ 

 Vērtētāji: I.Veģere, A.Nikolajevs 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par projektu un 

 priekšlikumu projekta novērtējumam. 
2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem 

 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 

 vērtējumu – 73,8 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
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§ 2.2. 

Priekšlikumu sagatavošana Valsts Civilās  1-08/262/2016 VARAM 
aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides  
aizsardzības un reģionālās attīstības  
ministrijas kompetences jomās 

_______________________________________________________________________________ 

 Vērtētāji: I.Piese, A.Jansons  
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par projektu un 

 priekšlikumu projekta novērtējumam. 
2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem 

 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 
 vērtējumu – 81,0 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 2.3. 

Sadarbības attīstība vides pārvaldības  1-08/263/2016 VARAM 
un dabas aizsardzības jautājumos ar  
Beļģijas franču kopienu un Valonijas  

reģionu un Baltkrieviju 

_______________________________________________________________________________ 

 Vērtētāji: J.Rozītis, L.Eņģele,  
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par projektu un 

 priekšlikumu projekta novērtējumam. 
2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem 

 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 

 vērtējumu – 81,0 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 2.4. 

Būvniecības valsts kontroles biroja 1-08/265/2016 Latvijas Dabas muzejs 
lēmuma izpilde Latvijas Dabas muzejā 

_______________________________________________________________________________ 

 Vērtētāji: A.Kāla, L.Zēberga 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par projektu un 

 priekšlikumu projekta novērtējumam. 
2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem 

 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 

 vērtējumu – 64,3 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
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§ 2.5. 

Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie  1-08/266/2016 Latvijas Dabas muzejs 
pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai 

_______________________________________________________________________________ 

 Vērtētāji: D.Šabajeva, G.Putenis 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par projektu un 

 priekšlikumu projekta novērtējumam. 
2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem 

 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 

 vērtējumu – 76,2 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      S.Pastere 
Pārvaldes vecākā eksperte 
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