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Nosūtīti projekti izvērtēšanai: 

Aiga Kāla 

Dilara Šabajeva 

Gatis Putenis 

Ingrīda Brēmere 

Artūrs Jansons 
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Lelde Eņģele 

Digna Pilāte 
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Lāsma Zēberga 

Armands Nikolajevs 

Klinta Priedenfelde 

Jānis Ulme 

Jānis Rozītis 

Elita Kalniņa 

Elīna Konstantinova 

 

Sēdi protokolē/ projektu izsūtīšanu un viedokļu apkopošanu veic:  

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākā referente Laima Ķiece  
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" 
 1.1 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana" 
 1.2 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana" 
 1.3 Aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana" 

  

 2 . Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības  
 aizsardzība un saglabāšana" 

 2.1 Aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” un  
 “ Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana" 

 3 . Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" 
 3.1 Aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa  
 nodrošināšanai" 

 3.2 Aktivitātē "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai" 

 4 . Par konkursa nolikuma projektu Valsts budžeta programmā „Vides aizsardzības  
 fonds” apakšprogrammā 

 4.1 Nozares vides projekti 
 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana                      ______ 

     Izsakās: Kāla, Piese, Rozītis, Pilāta 

1.    Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: -  tēmu par aprites ekonomiku  
 nepieciešams izklāstīt plašākā mērogā (bez konkrēta piemēra - atkritumu  
 apsaimniekošanas pieminēšanas) un obligāti nepieciešams iekļaut abas tēmas, nevis vienu; 
 nepieciešams atbalstīt raidījumus gan latviešu, gan krievu valodā; nepieciešams noteikt  
 šādus projekta pamatkritērijus: auditorijas skaits 25 tūkst. nevis 50 tūkst., raidījumu  
 pārraide bezmaksas virszemes apraidē un medijos, kas raida tikai internetā, no kopējā  
 raidījuma raidlaika vides izglītības tematikai ir veltīti 90%, nevis 75%. 

§ 1.2. 

Aktivitātē "Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana"                          ____ 

     Izsakās: Jansons, Rozītis 

1.    Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: - tēmu par aprites ekonomiku  
 nepieciešams izklāstīt plašākā mērogā (bez konkrēta piemēra - atkritumu  
 apsaimniekošanas pieminēšanas) un obligāti nepieciešams iekļaut abas tēmas, nevis vienu; 
 nepieciešams atbalstīt raidījumus gan latviešu, gan krievu valodā; nepieciešams noteikt  
 šādus projekta pamatkritērijus: auditorijas skaits 50 tūkst. nevis 100 tūkst. un no kopējā 
 raidījuma raidlaika vides izglītības tematikai ir veltīti 90%, nevis 75%. 
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 § 1.3. 

Aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana"

      Izsakās: Jansons, Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 - tēmu par aprites ekonomiku nepieciešams izklāstīt plašākā mērogā (bez konkrēta  
 piemēra - atkritumu apsaimniekošanas pieminēšanas) un obligāti nepieciešams iekļaut  
 abas tēmas, nevis vienu un no kopējā preses izdevuma apjoma vides izglītības tematikai  
 nepieciešams veltīt 90%. 

 § 2.1. 
 Aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”  

 un “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”   ______

     Izsakās: Eņģele, Konstantinova, Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: līdzfinansējumu noteikt ne vairāk kā  
 10 %; nenoteikt viena projekta minimālo finansējumu; vērtēšanas kritērijos paredzēt  
 papildus punktus, ja tiek īstenoti biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanas vai    
 atjaunošanas pasākumi; atbalstāma ir partnerību minēšana nolikumā, bet to nevajadzētu  
 šogad vēl izmantot vērtēšanā ar papildu punktu piešķiršanu; projektu īstenošanu  
 ieteicams noteikt līdz 31/08/2018, jo pavasaris/vasaras sākums ir sezonālais klusuma  
 periods IADT; prasīt DAP apliecinājumu (atzinumu) par projekta aktivitāšu lietderību  
 un sadarbību projektā jau kopā ar projektu pieteikumu 

 

§ 3.1. 

Aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa 

nodrošināšanai"                                                                                                            ____ 
     Izsakās: Eņģele, Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: nenoteikt viena projekta minimālo  
 finansējumu; nepieciešams Reģionālā mēroga aktivitātēm noteikt minimālo teritoriālo  
 vienību skaitu - 2 

 § 3.2. 

Aktivitātē "Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai"                    _______

      Izsakās: Konstantinova 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumu: nenoteikt viena projekta minimālo  
 finansējumu. 

 § 4.1. 

Nozares vides projekti ___________________________________________________________

     Lēmums pieņemts vienbalsīgi 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto projektu iesniegumu iesniegšanas un 

izskatīšanas KĀRTĪBU 2017.gadam. 
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Pielikumā tiek pievienots LVAF Konsultatīvās padomes viedokļu apkopojums par 2017. gada 

projektu Konkursu Nolikumiem  

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________  I.Brēmere 

 

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

 


