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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. 3 
Rīgā, 24.02.2016 plkst. 15:00 

 /lēmuma pieņemšana nesasaucot sēdi/ 

 

Nosūtīti projekti izvērtēšanai: 
Aiga Kāla 
Dilara Šabajeva 
Gatis Putenis 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Ieva Veģere 
Lelde Eņģele 
Digna Pilāte 
Iveta Piese 
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 Projektu daļas Pārvaldes vecākā eksperte Līga 
Baumane 
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Sēdes dienas kārtība: 
 1. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2016.gada konkursa II kārtā  
 iesniegtie projektu iesniegumi 
 1.1 Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju 1-08/15/2016 Valsts vides dienests 
  ilgtspējīgas domāšanas veicināšana 
 1.2 Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru  1-08/16/2016 Valsts vides dienests 
 kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu  
 aizsardzības jomā 
 1.3 Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu  1-08/17/2016 Valsts vides dienests 
 darba veiktspējas stiprināšana un kompetences  
 paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā 
 1.4 Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu  1-08/18/2016 Valsts vides dienests 
 piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās  
 un praktiskās apmācības darbam ar  
 olfaktometru 
 1.5 Valsts vides dienesta atkritumu  1-08/19/2016 Valsts vides dienests 
 apsaimniekošanas kontroles darba grupas  
 kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana 
  ar Baltijas jūras valstu kompetentajām  
 iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā 
 1.6 Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo  1-08/20/2016 Valsts vides dienests 
 galda trauku un  piederumu un videi kaitīgu  
 preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada  
 datu izvērtējums un analīze 
 1.7 Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana  1-08/21/2016 Valsts vides dienests 
  par Valsts vides dienesta darbu 
 1.8 Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas  1-08/22/2016 Valsts vides dienests 
 uzlabošana 
 1.9 Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes  1-08/10/2016 Dabas aizsardzības pārvalde 
 celšana ES struktūrfondu apguvei valsts  
 mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai 
 1.10 Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas 1-08/14/2016 Dabas aizsardzības pārvalde 
  liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja” 
 1.11 Starptautiskā Jauno Reindžeru  nedēļa /  1-08/12/2016 Dabas aizsardzības pārvalde 
 pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT 
 1.12 Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš  1-08/13/2016 Dabas aizsardzības pārvalde 
 noteiktās  
 15 mērķteritorijās 
 1.13 Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas  1-08/11/2016 Latvijas Dabas muzejs 
 muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai  
 un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai 
 1.14 VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016" 1-08/24/2016 VARAM 

 1.15 Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas  1-08/26/2016 VARAM 
 klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības 
  izstrādei 
 1.16 Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana  1-08/27/2016 VARAM 
 radiācijas drošības jomā 

 2. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu  
 izpildei un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai 
 2.1 „Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un  1-08/8/2016 Biedrība, Latvijas Lauku  
 pretendentu pārbaude 2016. gadā tūrisma asociācija "Lauku  
 ceļotājs" 
 2.2 Rīgas ZOO dalība starptautiskajās  1-08/9/2016 SIA, Rīgas Nacionālais  
 organizācijās 2016. gadā zooloģiskais dārzs 
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Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 
Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju  1-08/15/2016 Valsts vides dienests 
ilgtspējīgas domāšanas veicināšana 

 Vērtētāji: Kāla, Rozītis 
 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 – 78,6 punkti (%). 

§ 1.2. 
Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru  1-08/16/2016 Valsts vides dienests 
kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu  
aizsardzības jomā 

 Vērtētāji: Putenis, Kalniņa 
 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 punkti (%). 

§ 1.3. 
Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba  1-08/17/2016 Valsts vides dienests 
veiktspējas stiprināšana un kompetences  
paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā 

 Vērtētāji: Šabajeva, 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 – 78,6 punkti (%), norādot, ka nav skaidrs, kā tiks izvēlētas izpētes vietas. 

§ 1.4. 
Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu  1-08/18/2016 Valsts vides dienests 
piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un  
praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru 

 Vērtētāji: Brēmere, 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 – 81 punkti (%). 
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§ 1.5. 
Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas  1-08/19/2016 Valsts vides dienests 
kontroles darba grupas kapacitātes celšana un  
sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu  
kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu  
sūtījumu jomā 

 Vērtētāji: Veģere, 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 – 76,2 punkti (%). 

§ 1.6. 
Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda  1-08/20/2016 Valsts vides dienests 
trauku un  piederumu un videi kaitīgu preču  
atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu  
izvērtējums un analīze 

 Vērtētāji: Pilāte, 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 
 vērtējumu – 71,4 punkti (%). 

§ 1.7. 
Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana   1-08/21/2016 Valsts vides dienests 
par Valsts vides dienesta darbu 

 Vērtētāji: Priedenfelde, Konstantinova 
 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 – 57,1 punkti (%), norādot, ka trūkst informācijas par institucionālo  
 kapacitāti un personāla kvalifikāciju. 

 
§ 1.8. 

Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana 1-08/22/2016 Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: Jansons, Piese 
 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 punkti (%). 
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§ 1.9. 
Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana  1-08/10/2016 Dabas aizsardzības  
ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu  pārvalde 
kartēšanas nodrošināšanai 

 Vērtētāji: Brēmere, Priedenfelde 
 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 – 85,7 punkti (%). 

§ 1.10. 
Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas  1-08/14/2016 Dabas aizsardzības  
liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja” pārvalde 

 Vērtētāji: Eņģele, Rozītis 
 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 – 85,7 punkti (%), norādot, ka izmaksas būtu nepieciešams skaidrot  

§ 1.11. 
Starptautiskā Jauno Reindžeru  nedēļa / pieredzes  1-08/12/2016 Dabas aizsardzības  
apmaiņa Latvijas ĪADT pārvalde 

 Vērtētāji: Kāla, 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 
 vērtējumu – 88,1 punkti (%). 
 

§ 1.12. 
Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš  1-08/13/2016 Dabas aizsardzības  
noteiktās  pārvalde 
15 mērķteritorijās 

 Vērtētāji: Šabajeva, 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 – 69 punkti (%). 
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§ 1.13. 
Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā  1-08/11/2016 Latvijas Dabas muzejs 
kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un  
apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai 

 Vērtētāji: Kalniņa, 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 
 vērtējumu – 85,7 punkti (%). 

§ 1.14. 
VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016" 1-08/24/2016 VARAM 

 Vērtētāji: Jansons, Piese 
 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 punkti (%). 

§ 1.15. 
Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas  1-08/26/2016 VARAM 
klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības  
izstrādei 

 Vērtētāji: Veģere, 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 – 71,4 punkti (%). 
 

§ 1.16. 
Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana  1-08/27/2016 VARAM 
radiācijas drošības jomā 

 Vērtētāji: Zēberga, Konstantinova 
 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 – 69 punkti (%), norādot, ka budžets nav detalizēti skaidrots. 
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§ 2.1. 
„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un  1-08/8/2016 Biedrība, Latvijas Lauku  
pretendentu pārbaude 2016. gadā tūrisma asociācija "Lauku  
 ceļotājs" 

 Izsakās: Šabajeva, Veģere, Pilāte, Nikolajevs, Konstantinova 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda  
 līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros. 

§ 2.2. 
Rīgas ZOO dalība starptautiskajās organizācijās  1-08/9/2016 SIA, Rīgas Nacionālais  
2016. gadā zooloģiskais dārzs 

 Izsakās: Šabajeva, Veģere, Pilāte, Nikolajevs 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda  
 līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros. 
 
 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I. Brēmere 

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


