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Elita Kalniņa 
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Kārlis Ozoliņš nepiedalās sēdē. 
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Sēdes dienas kārtība: 
1. Par projektiem, kuri iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 

projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2017.gadam nosacījumiem, 

5.4.punkta nosacījumiem. 

1.1. Pazemes ūdeņu raksturojuma un stāvokļa 

novērtējuma uzlabošana nākamajam upju 

baseinu apsaimniekošanas plānošanas 

periodam 

1-08/295/2017 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

1.2. Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu 

izstrādei decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu jomā un notekūdeņu 

krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu 

būvniecībai un ekspluatācijai 

1-08/296/2017 

Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

1.3. 
Ūdenssaimniecības datu aktualizācija 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu 

(CE) virs 2000 

1-08/297/2017 
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija 

 

Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Pazemes ūdeņu raksturojuma un stāvokļa 

novērtējuma uzlabošana nākamajam 

upju baseinu apsaimniekošanas  Vides aizsardzības un 

plānošanas periodam  1-08/295/2017 reģionālās attīstības ministrija 

 Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, I.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 – 76,2 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

§ 1.2. 

Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu 

izstrādei decentralizēto kanalizācijas    

pakalpojumu jomā un notekūdeņu 

krājtvertņu lokālo attīrīšanas iekārtu   Vides aizsardzības un 

būvniecībai un ekspluatācijai 1-08/296/2017  reģionālās attīstības ministrija 

 Vērtētāji: 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 
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vērtējumu – 95,2 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 

 

§ 1.3. 

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija 

aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu   Vides aizsardzības un 

 (CE) virs 2000 1-08/297/2017 reģionālās attīstības ministrija  

 Vērtētāji: O.Beķeris, A.Leimane 

 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 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas  

Projektu daļas vadītāja  ______________________________      D. Krupenko 
 

 

 

 

 


