
1 

 

 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. 5 

Rīgā, 29.03.2016 plkst. 15.00 

 

 /lēmuma pieņemšana nesasaucot sēdi/ 

 

Nosūtīti projekti izvērtēšanai: 

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

Sēdi protokolē /projektu izsūtīšanu un viedokļu apkopošanu veic: 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākā eksperte Zane Zālīte 



2 

 

 

Sēdes dienas kārtība: 

 

 1. Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei  
 un nacionālas nozīmes projektu īstenošanai 

 1.1 FEE International programmu darbības  1-08/93/2016 Nodibinājums, Vides Izglītības  
 nodrošināšana Latvijā 2016.gadā fonds 

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

aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas 

daudzveidības saglabāšanai" 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

FEE International programmu darbības  1-08/93/2016 Nodibinājums, Vides  
nodrošināšana Latvijā 2016.gadā Izglītības fonds 

Kāla, Veģere, J.Ulme atturas 

1. Konsultatīvā padome daļēji atbalsta/ neatbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda  
 līdzekļiem, norādot to, ka projekta pieteikums ir aizpildīts nepilnīgi, tāmes izmaksas ir  
 neatbilstoši augstas un projektam nav pievienots dokumentāls pamatojums, kurš  
 apliecina, ka panākta vienošanās par konkrētu sadarbības plānu atbilstoši iesniegumam  
 pievienotā Memoranda 3.2. punktam. 

 

 § 2.1. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas   
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un  
aizsardzība" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas  
teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas  
daudzveidības saglabāšanai" 

Kāla, Šabajeva, Veģere, Pilāte, Piese 

 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu  
 norādot, ka arī pašvaldība varētu būt kā viens no projekta īstenotājiem. 

 Latvijas vides aizsardzības fonda 
 konsultatīvās padomes  
 priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      Z.Zālīte 
Pārvaldes vecākā eksperte 


