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 Valsts reģionālās attīstības aģentūra 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 
 Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, tālr. 67079000, fakss 67079001, e-pasts pasts@vraa.gov.lv, www.vraa.gov.lv 

 

 Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdes 
 PROTOKOLS 
 Nr. 6 
Jūrmala Pils iela 1, 31.07.2019 plkst. 15:00 

Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 
Sēdē piedalās: 
Aiga Kāla 
Laura Zvingule 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Lelde Eņģele 
Iveta Krauja 
Iveta Piese 
Jānis Rozītis 
Elita Kalniņa 
Elīna Konstantinova 
Rūta Abaja 
Anitra Tooma 
Kārlis Ozoliņš 
Ilze Herberga 

 

Sēdi protokolē: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu 
nodaļas vecākā eksperte Laima Ķiece  
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1 Projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbība 
  vides politikas veidošanai un ieviešanai" 2019. gada konkursā iesniegtie projektu  
 iesniegumi 

 1.1 Latvijas Gredzenošanas centra arhīva  1-08/77/2019 Latvijas Universitāte 
 digitalizācijas 1. kārta 

 1.2 Antropogēno slodzi samazinošas un  1-08/78/2019 Biedrība, Zivju gani 
 informatīvas infrastruktūras izveidošana dabas  
 parka “Ogres ieleja” teritorijā 

 1.3 Sabiedrības iesaiste pasākumu kopumā  1-08/79/2019 Nodibinājums, Pasaules Dabas  
 atkritumu daudzuma samazināšanai dabas  fonds 
 objektos 

 1.4 Aizsardzības stāvokļa uzlabošana dižkokiem un  1-08/80/2019 Nodibinājums, Latvijas Dabas  
 rekreācijas aktivitātēs plaši izmantotās īpaši  fonds 
 aizsargājamās Gaujas nacionālā parka pļavās 

 1.5 Koksnes sadedzināšanas pelnu kā otrreizēji  1-08/81/2019 Biedrība, Latvijas Atkritumu  
 izmantojamu materiālu gala statusa noteikšana saimniecības asociācija 

 1.6 Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku glābšanai  1-08/82/2019 Latvijas Vides pārvaldības  
 piesārņojuma gadījumā jūrā un krastā gala  asociācija 
 redakcijas izstrāde 

 1.7 VVD reģionālo vides pārvalžu veiktspējas  1-08/83/2019 Latvijas Vides pārvaldības  
 stiprināšana virszemes ūdeņu kvalitātes  asociācija 
 pārvaldībā 

 1.8 Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai 1-08/84/2019 Biedrība, Latvijas    Elektrotehnikas  
 akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas  un elektronikas rūpniecības  
 uzraudzības sistēmas pilnveidošana asociācija 

 1.9 Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu  1-08/85/2019 Biedrība, International Transport  
 pieņemšanas elektroniskā sistēma Development Association 

 1.10 Rekomendāciju izstrāde datu par  1-08/86/2019 Latvijas Hidroekoloģijas institūts 
 mikroplastmasas piesārņojuma klātbūtni  
 saldūdeņos ar dažādu aizsardzības un  
 piesārņojuma pakāpi ieguvei un analīzei 

 1.11 Upju efektīvākas pārvaldības un  1-08/87/2019 Biedrība, Baltijas Vides Forums 
 apsaimniekošanas nodrošināšana 

 

2 Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020.-2021. gadam (LVAF  
 konsultatīvās padomes piedāvājums) 

 2.1.  Viedokļu izteikšana par LVAF darbības koncepciju 2020. - 2021. gadam.  
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Sēdes darba kārtība: 
 § 1.1. 
Latvijas Gredzenošanas centra 
arhīva digitalizācijas 1. kārta 
________________________________1-08/77/2019___________________Latvijas Universitāte 
Vērtētāji: E. Konstantinova; J. Ulme.  
Atturas: A. 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt  
 vērtējumu – 26,1 punktus no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 

   

 § 1.2. 
Antropogēno slodzi samazinošas 
un informatīvas infrastruktūras 
izveidošana dabas parka “Ogres ieleja” 
teritorijā                                                     1-08/78/2019 Biedrība “Zivju gani”  

 Vērtētāji: A. Tooma; A. Nikolajevs  
 Atturas: A. 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt  
 vērtējumu – 22,05 punktus no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
  

§ 1.3. 
Sabiedrības iesaiste pasākumu 
kopumā atkritumu     
daudzuma samazināšanai Nodibinājums, Pasaules 
dabas objektos                                          1-08/79/2019 Dabas fonds   

 Vērtētāji: I. Krauja; Z. Pīpkalēja  
 Atturas: A. Jansons; J. 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 – 27,75 punktu apmērā no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
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 § 1.4. 
Aizsardzības stāvokļa uzlabošana 
dižkokiem un rekreācijas aktivitātēs 
plaši izmantotās īpaši aizsargājamās  nodibinājums “Latvijas 
Gaujas nacionālā parka pļavās                 1-08/80/2019                                      Dabas fonds”       
Vērtētāji: I. Suija - Markova; E. Konstantinova 
Atturas: A. Jansons, L. Zvingule 
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 – 27,75 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
 

§ 1.5. 
Koksnes sadedzināšanas pelnu kā  
Otrreizēji izmantojamu materiālu            Biedrība “Latvijas Atkritumu 
gala statusa noteikšana                         1-08/81/2019  saimniecības asociācija”  
Vērtētāji: I. Suija - Markova; E. 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 – 28,80 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
 

§ 1.6. 
Nacionālā rīcības plāna dzīvnieku 
glābšanai piesārņojuma gadījumā jūrā        Biedrība “Latvijas Vides  
un krastā gala redakcijas izstrāde  1-08/82/2019        pārvaldības asociācija”  

 Vērtētāji: A. Jansons; K. Ozoliņš  
 Atturas: A. Kāla  
 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 – 22,50 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
  

§ 1.7. 
VVD reģionālo vides pārvalžu 
veiktspējas stiprināšana    
virszemes ūdeņu Biedrība “Latvijas Vides 
kvalitātes pārvaldībā                              1-08/83/2019 pārvaldības asociācija”  
Vērtētāji: Z.Pīpkalēja; I.Krauja  
Atturas: A. Kāla  
Lēmums pieņemts vienbalsīgi 



Pielikums  

5 

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 – 25,80 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
  

§ 1.8. 
Elektrisko un elektronisko iekārtu 
un bateriju vai akumulatoru atkritumu                             Biedrība “Latvijas  
apsaimniekošanas uzraudzības                                             Elektrotehnikas un elektronikas  
sistēmas pilnveidošana                  1-08/84/2019                         rūpniecības asociācija”   
Vērtētāji: A. Nikolajevs, I. Herberga  
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 – 25,50% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
 

§ 1.9. 
Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto    Biedrība  
ūdeņu pieņemšanas elektroniskā                          International Transport 
sistēma                                1-08/85/2019                                                Development Association”               
Vērtētāji: E. Konstantinova, I. Herberga  
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 –24,15 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 
 
 § 1.10. 
Rekomendāciju izstrāde datu    
par mikroplastmasas piesārņojuma  
klātbūtni saldūdeņos ar dažādu   
aizsardzības un piesārņojuma                           Latvijas  
pakāpi ieguvei un analīzei    1-08/86/2019          Hidroekoloģijas institūts   
Vērtētāji: J. Ulme, A. 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt  
 vērtējumu –27,60 punkti no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
 

§ 1.11. 
Upju efektīvākas pārvaldības 
un apsaimniekošanas         Biedrība “Baltijas  
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nodrošināšana                                           1-08/87/2019               Vides forums”   
Vērtētāji: E. Kalniņa, O. Beķeris  
Atturas: I. 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 un sēdes dalībnieku izteiktajiem  
 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt  
 vērtējumu –28,05 punkti no maksimāli iespējamā punktu īpatsvara. 

 
 
  

§ 2.1. 
Par LVAF darbības koncepciju 2020. - 2021. gadam. LVA Konsultatīvās padomes apkopotie 
viedokļi pievienoti pielikumā.  
 

 Latvijas vides aizsardzības fonda  
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja ________________________________  I.Brēmere 
  
 
 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
administrācijas 
Projektu nodaļas vecākā eksperte  ________________________________ L.Ķiece 
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Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020 – 2021 

(LVAF Konsultatīvās padomes piedāvājums 31.07.2019.) 

Budžeta apakšprogramma 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” 

Laika periodam 2020 – 2021 budžeta apakšprogrammai 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” 
tiek noteikti 6 stratēģiskie projektu konkursu virzieni un indikatīvais 2 gadu budžeta sadalījums 

Stratēģiskais virziens 
2020  2021 Kopā 

% 
milj., EUR 

I. Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos 0,3 0,3 0,6 14 

II. Jauniešu vides apziņas veicināšanas 
pasākumi 

0,1 0,1 0,2 5 

III. Sabiedrības izpratnes veidošana/iesaistes 
veicināšana (akcijas, kampaņas) 

0,3 0,3 0,6 14 

IV. Publisko ūdeņu pārvaldība 0,8 0,8 18 

V. Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana 1,2 1,2 27 

VI. Atbalsts vides politikas veidošanai  0,5 0,5 1,0 23 

   4,4  

Būtiskākie papildnosacījumi - “pieturas punkti” nolikumos 

3 stratēģiskās tēmas plānošanas periodam izglītojošos un informācijas projektos: 

1) Dabas kapitāls 

2) SEG emisiju mazināšana/klimata adaptācija 

3) Aprites ekonomika 

I Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos 

a) Horizontālā pieeja: tēmas tiek pasniegtas vairākos medijos, t.sk. interneta vide 

b) Pieļaujama (īpaši veicināma) partnerība (t.sk. radošā partnerība) ar mērķi sasniegt / uzrunāt 
maksimālo auditoriju 1 projekta ietvaros 

c) Atbalstāmajās aktivitātēs iekļaujama atsevišķa “pašnovērtējuma / rezultātu analīzes” sadaļa 

d) II pakāpju konkurss 

e) Iesniedzēji: mediji, NVO 

II Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi 

a) Pasākumi notiek mācību gada ietvaros 

b) Izmantojamas jauniešiem pieejamākās inovatīvās metodes 

c) Atbalstāmajās aktivitātēs iekļaujama atsevišķa “pašnovērtējuma / rezultātu analīzes” sadaļa 

d) Iesniedzēji: NVO 
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III Sabiedrības izpratnes veidošana/iesaistes veicināšana (akcijas, kampaņas) 

a) Pieļaujama (īpaši veicināma) partnerība 

b) Projekta īstenošanas periods ~ 12 mēneši 

c) II pakāpju konkurss 

d) Atbalstāmajās aktivitātēs iekļaujama atsevišķa “pašnovērtējuma / rezultātu analīzes” sadaļa 

e) Iesniedzēji: NVO 

IV Publisko ūdeņu pārvaldība 

a) Atbalstāmas aktivitātes ūdens stāvokļa uzlabošana labvēlīgam sugu un biotopu stāvoklim 

b) Īstenojamās tās aktivitātes, kas noteiktas “Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai 
Latvijā” I (Piejūra, smiltāji un virsāji) un II “Upes un ezeri” sējumā 

c) Iesniedzēji: pašvaldības; NVO 

V Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana 

a) Īstenojamās tās aktivitātes, kas noteiktas “Vadlīnijās aizsargājamo biotopu saglabāšanai 
Latvijā” un “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas 
programmā 2018 – 2030”    

b) Iesniedzēji: pašvaldības; NVO 

VI Atbalsts vides politikas veidošanai 

a) Atbalstāmas aktivitātes: datu ieguvei, analīze un praktiska sadarbība vides politikas 
veidošanai 

b) Iesniedzēji: NVO, zinātniskās institūcijas 
c) II pakāpju konkurss 

Budžeta apakšprogramma 21.13.00 “Nozares vides projekti” 

Laika periodam 2020-2021 budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” finansējums 
(811 759 EUR) paredzēts tādu projektu atbalstīšanai, kas nodrošina papildus atbalstu VARAM un 
VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas veikšanas attīstībai un/vai tās izpildes kvalitātes 
paaugstināšanai, šādās 2 aktivitātēs:  

1. veiktspējas stiprināšana vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomās 
(t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana); 

2. starptautisko saistību vides jomā izpilde; 

 
 
 
 
 
 
 
 


