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Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 

Sēdē piedalās: 

Aiga Kāla 
Anna Leimane 
Ingrīda Brēmere 

Artūrs Jansons 
Lelde Eņģele 

Iveta Piese 

Armands Nikolajevs 
Jānis Rozītis 
Elīna Konstantinova 
Zane Pīpkalēja 

Inese Suija-Markova 

Anitra Tooma 

Dace Āriņa 

Kārlis Ozoliņš 

Ojārs Beķeris 

Uģis Pallo 

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



Sēdes dienas kārtība: 
1.  Vispārīgie jautājumi 

1.1. Par darba kārtību 

1.2. Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana 

1.3. Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana 
 

2. Par projektiem, kuri iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 

projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2017.gadam nosacījumiem, 

5.4.punkta nosacījumiem. 

2.1. Atbalsta un izpratnes veicināšana par 

Dabas skaitīšanu 
1-08/288/2017 

Dabas aizsardzības 

pārvalde 

2.2. Darba aizsardzības apģērba un apavu 

iegāde DAP inspektoriem un ekspertiem 
1-08/289/2017 

Dabas aizsardzības 

pārvalde 

2.3. 
Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu 

atjaunošanas darbi 1-08/290/2017 
Dabas aizsardzības 

pārvalde 

2.4. Sadzīves atkritumu izgāztuves "Kūdra” 

rekultivācijas projekta priekšizpētes 

veikšana Ķemeru Nacionālā parkā 

1-08/291/2017 

Dabas aizsardzības 

pārvalde 

2.5. 
Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa 

teritorijas fiziskā apsargāšana 

1-08/293/2017 Valsts vides dienests 

2.6. 
Vēsturiski piesārņotas vietas "Olaines 

šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” 

monitoringa tīkla atjaunošana 

1-08/294/2017 Valsts vides dienests 

3. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un 

nacionālās nozīmes projektu īstenošanai 

3.1. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 

karantīnas bloka speciālā aprīkojuma 

izgatavošana un uzstādīšana 

1-08/292/2017 

Rīgas Nacionālais 

zooloģiskais dārzs 

 

 

  

Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Par darba kārtību 

 Izsakās: J.Rudzītis 

1. Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors uzrunā jaunievēlētos Fonda 

Konsultatīvās padomes locekļus un informē klātesošos par padomes darba organizāciju un 

sadarbību ar Fonda administrāciju. 

2. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai sēdes darba kārtību. 

 

§ 1.2. 

Fonda Konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja atklāta ievēlēšana 

 Izsakās: J.Rudzītis, A.Jansons, I.Brēmere, A.Kāla 

1. J.Rudzītis informē, ka saskaņā ar Fonda Konsultatīvās padomes nolikuma 21. punkta 

21.punktu, no Konsultatīvās padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus Fonda 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja kandidātus. 

2. Konsultatīvās padomes locekļi priekšēdētāja kandidatūrai izvirza biedrības "Baltijas Vides 

forums" pārstāvi Ingrīdu Brēmeri un biedrības "Latvijas Vides pārvaldības asociācija" 



pārstāvi A.Kālu. 

3. Balsojums par Fonda Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju:  
 Par I.Brēmeres kandidatūru: par – 15 (I.Brēmere atturas) 
 Par A.Kālas kandidatūru: par – 0 

4. Par Konsultatīvās padomes priekšsēdētāju ievēlēta biedrības „Baltijas Vides forums” 

pārstāve Ingrīda Brēmere. 

§ 1.3. 

Fonda Konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja vietnieka atklāta ievēlēšana 

 Izsakās: J.Rudzītis, I. Brēmere, L.Eņģele, J.Rozītis 

1. J. Rudzītis informē, ka saskaņā ar Fonda Konsultatīvās padomes nolikuma 22.punkta 

22.punktu, no Konsultatīvās padomes locekļu vidus izvirza ne mazāk kā divus Fonda 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidātus. 

2. Konsultatīvās padomes locekļi priekšēdētāja vietnieka kandidatūrai izvirza biedrības 

"Latvijas Vides pārvaldības asociācija" pārstāvi Aigu Kālu un nodibinājuma "Pasaules 

Dabas fonds" pārstāvi Jāni Rozīti. 

3. Balsojums par Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru:  
 Par Aigas Kālas kandidatūru: par – 15 (A.Kāla atturas) 
 Par Jāņa Rozīša kandidatūru: par – 0 

4. Par Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta biedrības „Latvijas Vides 

pārvaldības asociācija” pārstāve Aiga Kāla. 

§ 2.1. 

Atbalsta un izpratnes veicināšana   

par Dabas skaitīšanu 1-08/288/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: I.Brēmere, 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 – 81,0 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

§ 2.2. 

Darba aizsardzības apģērba un    
apavu iegāde DAP inspektoriem  

un ekspertiem  1-08/289/2017           Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: E.Konstantinova, 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 – 71,4 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 



 

§ 2.3. 

Ķemeru Nacionālā parka mitrāju    
biotopu atjaunošanas darbi  1-08/290/2017           Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: J.Rozītis 

Lēmuma pieņemšanā nepiedalās L.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 – 90,5 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

§ 2.4. 

Sadzīves atkritumu izgāztuves "Kūdra"  

rekultivācijas projekta priekšizpētes     

veikšana Ķemeru Nacionālā parkā  1-08/291/2017           Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: I.Suiju-Makrova, D.Āriņa 

 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 – 90,5 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

§ 2.5. 

Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa    

teritorijas fiziskā apsargāšana  1-08/293/2017           Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: A.Kāla, J.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 – 92,9 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

§ 2.6. 

Vēsturiski piesārņotas vietas "Olaines  

šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve" 

monitoringa tīkla atjaunošana  1-08/294/2017           Valsts vides dienests 

 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 – 90,5 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 3.1. 

Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza  

karantīnas bloka speciālā aprīkojuma  

izgatavošana un uzstādīšana šķidro    Rīgas pašvaldības SIA 

bīstamo atkritumu izgāztuve  1-08/292/2017   Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs 

 Izsakās: A.Nikolajevs, A.Jansons, L.Zvingule, Z.Pīpkalēja, O.Beķeris, K.Ozoļiņš, D.Āriņa, 

I.Herberga, L.Eņģele, I.Brēmere, E.Konstantinova, I.Suija-Markova, A.Leimane, J.Ulme, A.Kāla 

  

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros, piebilstot, ka projektu iesniedzējām nepieciešams 

precizēt projekta iesniegumu atbilstoši KP ieteikumiem (13. un 14. punkta precizēšana).  

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas  

Projektu daļas vadītāja  _________________________________      D.Krupenko 

 


