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/lēmuma pieņemšana nesasaucot sēdi/ 

 Nosūtīts Nolikuma projekts izvērtēšanai: 

Aiga Kāla 
Dilara Šabajeva 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Ieva Veģere 
Lelde Eņģele 
Digna Pilāte 
Iveta Piese 
Lāsma Zēberga 
Armands Nikolajevs 

Laura Zvingule 
Klinta Priedenfelde 
Jānis Ulme 
Jānis Rozītis 
Elita Kalniņa 
Elīna Konstantinova 

 

Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas vadītāja Dace Krupenko 



Sēdes dienas kārtība: 

 1. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē “Latvijas 

vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” 

 

Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātē “Latvijas vides un 

dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” 

 Izsakās: A.Jansons, E.Konstantinova, A.Kāla 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

2.1. Nolikuma 3.2.punktā:  

  nepieciešams papildus skaidrojums vai viens notikums/cilvēks/vērtība tiek godināti 

vismaz trijās vietās, vai trijās vietās katrā sava vērība/notikums/cilvēks, vai abējādi; 

 aktivitāti nepieciešams papildināt ar vārdiem “informējoši un/vai izglītojoši..” 

 izvērtēt iespēju neierobežot auditoriju pēc vecuma pazīmes, bet prasīt kvalitatīvu un 

kvantitatīvu auditorijas sasniegumu reģionos; 

 izvērtēt iespēju paplašināt aktivitātes tēmu – ne tikai uzsverot dabas vērtības, bet arī 

Vides vērtības (kvalitātes), kas sevī ietver arī cilvēku paradumus realizēt videi 

draudzīgu rīcību, attieksmi pret vides problēmām utt. daudzreiz ir pat svarīgākas, 

nekā apzināties dabas vērtības sev apkārt; 

 minēts, ka "Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem 

nosacījumiem: projekta pasākumi tiek organizēti par vismaz vienu no Nolikumā 

noteiktajām prioritārajām tēmām" tomēr nekur nolikumā nav atšifrētas prioritārās 

jomas. 

2.2. Nolikuma 4.4. punktā nepieciešams veikt precizējumus saistībā ar Konkursā projektu 

īstenošanai kopējo pieejamo finansējumu no Fonda līdzekļiem – vai tie ir EUR 205 000 vai 

“viens simts septiņdesmit pieci tūkstoši euro”. 

2.3. Nolikuma 5.1. punktā tiek noteikts, ka jāiesniedz pašvaldību domes lēmums par 

līdzfinansējumu. Vēršam uzmanību, ka ir svarīgi ieplānot iesniegšanas datumu tā, lai 

sagatavošanas laiks ir vismaz mēnesis un papildus laiks, lai varētu paspēt iesniegt 

izskatīšanai domes sēdēs, kas ļoti daudzās pašvaldībās notiek katra mēneša trešajā vai 

ceturtajā nedēļā. 

2.4. Pielikumā Nr.5. “Vērtēšanas kritēriji”: 

 1.3. Projekta aktivitāšu pamatojums un 1.4. Projekta aktivitātes nodrošina projekta 

mērķu sasniegšanu  - abos gadījumos ir jāvērtē sasaiste ar projekta mērķu 

sasniegšanu/ iegūstamo punktu skaits dažāds. Ieteikums - 1.3. punktā vērtēt 

aktivitāšu pamatojumu un savstarpējo saistību, bet 1.4.punktā - saistību ar mērķiem. 

 Konsultatīvā padome var izvērtēt lietderību (izmaksas-ieguvumi), bet nav 

kompetenta izvērtēt atbilstību reālajām cenām (tas prasa īpašas zināšanas par 

konkrēto tirgus nišu). Nepieciešams koriģēt kritēriju un/vai vērtētājus 4.2. un 4.3. 

punktu gadījumā. 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvās padomes  

priekšsēdētāja ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas  ______________________________      D.Krupenko 

vadītāja 


