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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 
 Reģ. Nr. 90001672886, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010, tālr. 67503322, fakss 67503304, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv 

 Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdes 
 PROTOKOLS 

 Nr. 2 

Rīgā, 19.01.2016 plkst. 15:00 

Sēdi vada:  

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 

Sēdē piedalās: 

Aiga Kāla 
Dilara Šabajeva 
Gatis Putenis 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Ieva Veģere 
Lelde Eņģele 
Digna Pilāte 
Lāsma Zēberga 
Armands Nikolajevs 
Klinta Priedenfelde 
Jānis Ulme 
Jānis Rozītis 
Elīna Konstantinova 
Līga Baumane 
Iveta Piese 
Elita Kalniņa 

Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākā eksperte Līga Baumane 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Iesniegtie projekti vadlīnijas "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības  un  
 audzināšanas jomās" aktivitātē "Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības 
 periodisko preses izdevumu  veidošana un izdošana" 

 1.1 Žurnāls „Vides Vēstis” 1-08/1/2016 Biedrība, Vides Vārds 
 1.2 LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2016.  1-08/4/2016 Biedrība, Latvijas Ornitoloģijas  
 biedrība 

 1.3 „VIDES DIENA” 1-08/5/2016 SIA, Dienas Mediji 
 1.4 Laikraksts "Vidzemes Piekraste" 1-08/7/2016 Biedrība, Fonds Zaļai Pasaulei,  
 Biedrība 

 1.5 Vesela vide – vesels cilvēks (VV-VC) 1-08/3/2016 SIA, Zaļais circenis 
 1.6 Latvija – tīra zeme (L-TZ) 1-08/2/2016 SIA, Zaļais circenis 
 1.7 Žurnāls “Vide un Mēs” 1-08/6/2016 Biedrība, Abavas ielejas  
 attīstības centrs 

 2 . Par projektu konkursu izsludināšanu 
 2.1 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas  
 “Dabas un bioloģiskās daudzveidības  
 aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu  
 aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana  
 indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām  
 sugām” 

 2.2 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas  
 “Dabas un bioloģiskās daudzveidības  
 aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Zivju  
 resursu aizsardzības pasākumi” 

 2.3 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas  
 “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vietējās  
 vides iniciatīvas” 

 § 1.1. 

Žurnāls „Vides Vēstis” 1-08/1/2016 Biedrība, Vides Vārds 

 Vērtētāji: Šabajeva, Kāla 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi, lēmuma pieņemšanā nepiedalās E. Kalniņa 

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

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 90,9 punkti (%). 

 § 1.2. 

LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2016. gadā 1-08/4/2016 Biedrība, Latvijas  
 Ornitoloģijas biedrība 

 Vērtētāji: Putenis, Ulme 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

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

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 93,9 punkti (%). 
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 § 1.3. 

„VIDES DIENA” 1-08/5/2016 SIA, Dienas Mediji 

 Vērtētāji: Veģere, Brēmere 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

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

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 87,9 punkti (%), norādot, ka piegādes  
 pakalpojumu izmaksas būtu jāsedz projekta īstenotājam un būtu vēlama detalizētāka  
 informācija par piesaistītajiem autoriem. 

 § 1.4. 

Laikraksts "Vidzemes Piekraste" 1-08/7/2016 Biedrība, Fonds Zaļai  
 Pasaulei, Biedrība 

 Vērtētāji: Eņģele, Pilāte 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

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

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu DAĻĒJI ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 53 punkti (%), norādot, ka  
 pašreizējā veidolā laikraksts nav specializēts vides izdevums. 

 § 1.5. 

Vesela vide – vesels cilvēks (VV-VC) 1-08/3/2016 SIA, Zaļais circenis 

 Vērtētāji: Nikolajevs, 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, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 84,8 punkti (%), norādot, ka tēmas  
 definētās tēmas nav atbilstošas izvēlētajai mērķauditorijai. 

 § 1.6. 

Latvija – tīra zeme (L-TZ) 1-08/2/2016 SIA, Zaļais circenis 

 Vērtētāji: Priedenfelde, 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, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 86,4 punkti (%). 
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 § 1.7. 

Žurnāls “Vide un Mēs” 1-08/6/2016 Biedrība, Abavas ielejas  
 attīstības centrs 

 Vērtētāji: Konstantinova, Rozītis 
 Lēmums pieņemts vienbalsīgi, lēmuma pieņemšanā nepiedalās I.Piese 

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

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem, Konsultatīvā padome nolemj  
 projektu NEATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 0 punkti, jo projekta aktivitātes  
 neatbilst konkursa nolikumā noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm. 

 § 2.1. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Dabas 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un  
saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu  
izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi  
norādītajām īpaši aizsargājamām sugām” 

 Veģere, Brēmere, Eņģele, Zēberga, Piese, Konstantinova 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

 § 2.2. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas “Dabas 
un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un  
saglabāšana” aktivitātē „Zivju resursu aizsardzības 
pasākumi” 

 Veģere, Brēmere, Eņģele, Zēberga, Piese, Konstantinova 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

 § 2.3. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijas  
“Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Vietējās vides  
iniciatīvas” 

 Veģere, Brēmere, Eņģele, Zēberga, Piese, Konstantinova 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem lēmumu iesniegt Fonda padomei priekšlikumus  
 par nepieciešamajiem grozījumiem, papildinājumiem vai labojumiem konkursa nolikumā -  
 1) atbalstāmajā aktivitātē iekļaut arī priekšizpētes veikšanu; 2) samazināt līdzfinansējumu 
 un/vai atļaut brīvprātīgo darbu 5-10% apmērā; 3) prasība par projektu rezultātu  
 uzturēšanu 5 gadus tādā gadījumā, ja iespējams nodrošināt un, ja attiecināms. 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
Konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I. Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      L. Baumane 
Pārvaldes vecākā eksperte 


