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Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Par plānotajiem projektu konkursiem 2017. gadā 
 1.1 Par plānotajiem projektu konkursiem 2017.gadā 

 2 . Citi jautājumi 
 2.1 Par īstenotajiem projektiem vadlīnijas "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Latvijas 

vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi" 
 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Par plānotajiem projektu konkursiem 2017.gadā 

Izsakās: A. Kāla, G. Putenis, I. Brēmere, A. Jansons, I. Veģere, L. Eņģele, D. Pilāte, J. 

Rozītis, E. Kalniņa  
 
1. Pieņemt zināšanai Fonda administrācijas izstrādāto 2017. gada projektu konkursu  

aktivitāšu un konkursu grafiku un informāciju par 2017.gada budžetu. 

2. Priekšlikumi: 2017. gada stratēģiski tematiskie virzieni - "Bioloģiskās daudzveidības 

apzināšana, aizsardzība un saglabāšana" un "Aprites ekonomikas veicināšana" obligāti 

nav jāiekļauj vienā projektā, bet tas ir jāizvērtē pie katra projektu konkursa nolikuma; 

projektu konkursā "Atbildīgs dzīvesveids – videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana 

sabiedrībā" papildināt atbalstāmās aktivitātes ar jēdzienu vides aizsardzības problemātika 

un papildināt sasniedzamo rezultātu aprakstu ar piebildi "Vismaz viena no 2 prioritārām 

tēmām"; aktivitātē "Atbalsts specializētu vides izglītības mediju darbībai" obligāti 

jāatspoguļo stratēģiskās tēmas 2017. gadam; ierosināt, ka aktivitātē "Vides izglītības un 

vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem" iesniedzējs var būt zinātniskā 

institūcija; projektu konkursa "Dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un pieejamības nodrošināšana sabiedrībai" atbalstāmo aktivitāti papildināt ar 

jēdzienu "Dabas un sugu aizsardzības plānu ieviešana ĪADT"; papildināt projektu 

konkursa "Vietējās vides iniciatīvas” sasniedzamo rezultātu un pārdalīt procentuālo 

sadalījumu starp abām aktivitātēm; projektu konkursa "Datu ieguve, analīze vides 

politikas ieviešanai" sasniedzamos rezultātus papildināt ar teikumu: “vides un dabas 

aspekti teritoriju pārvaldībā un dabas resursu ilgtspējīgā pārvaldība”; projektu konkursa 

"Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai " 

papildināt sasniedzamo rezultātu ar teikumu: “Sadarbības pasākumi vides politikas 

veidošanai un ieviešanai”; Latvijas simtgades projekta aktivitātes "Nacionālas nozīmes 

infrastruktūras izveide" sasniedzamo rezultātu papildināt ar piebildi, ka nepieciešams, lai 

infrastruktūras objekts pildītu vides aizsardzībai un/vai vides izglītībai nozīmīgu 

funkciju; ieteikt pārskatīt projektu konkursu norises laika grafiku. 

 

§ 2.1. 

Par īstenotajiem projektiem vadlīnijas  
"Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Latvijas  
vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas  
valsts pastāvēšanas simtgadi" 

Izsakās: I.Brēmere, A.Jansons, E.Kalniņa, I.Veģere, J.Rozītis 

 

1. Konsultatīvās padomes locekļi izsaka ierosinājumu apspriest vadlīnijas "Multisektoriālie 

projekti" aktivitātē "Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts 
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pastāvēšanas simtgadi" apstiprināto projektu saturiskās uzraudzības iespējas un 

nepieciešamību no Konsultatīvās padomes puses. 

2. Ņemot vērā to, ka no Konsultatīvās padomes locekļu puses šajā sēdē nav konkrētu 

ierosinājumu par to, kuriem projektiem un kādā veidā būtu veicama saturiskā uzraudzība, 

nolemt, ka uz nākamo Konsultatīvās padomes sēdi Konsultatīvās padomes locekļi sniedz 

informāciju par to, kuriem projektiem būtu pievēršama papildus uzmanība, vienlaikus  
 pārrunājot iespējamo saturiskās uzraudzības kārtību. 

 Latvijas vides aizsardzības fonda 
 konsultatīvās padomes  
 priekšsēdētāja ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      L. Ķiece 
Pārvaldes vecākā referente 

   


