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Sēdē piedalās: 
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Elīna Kolāte 
Aija Caune 
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Sēdi protokolē: 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projekta daļas vadītāja Dace Krupenko 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Vadlīnijas „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „Latvijas vides un dabas vērtību  
 apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” iesniegtie 
  projektu iesniegumi 

 1.1 Latvijas dabas vērtības viesiem 1-08/311/2017 Nodibinājums, Invalīdu un viņu 
  draugu apvienība "Apeirons",  
 nodibinājums 

 1.2 Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un  1-08/306/2017 Biedrība, Nature and People 
 izcelšana topošo uzņēmēju sabiedrībā 

 1.3 Burtnieks – no akmens laikmeta līdz  1-08/318/2017 Biedrība, Burtnieku  
 mūsdienām makšķerēšanas un tūrisma skola 

 1.4 Iepazīsti Latviju - savas mājas 1-08/303/2017 Biedrība, Sadarbības platforma 
 1.5 Iepazīsim, lai nosargātu 1-08/302/2017 Rugāju novada dome 
 1.6 Dzīvo vesels veselā vidē 1-08/300/2017 Nodibinājums, Palīdzēsim.lv 
 1.7 Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas  1-08/321/2017 Dagdas novada pašvaldība 
 attieksmes veidošana Latvijas austrumu  
 pierobežas jauniešu lokā 

 1.8 Lubāns Latvijai toreiz un tagad 1-08/309/2017 Biedrība, Pie Kraujas 
 1.9 Nokāp no takas, iebrien dabā 1-08/319/2017 Biedrība, Jāņupes iedzīvotāji 
 1.10 Skolu dārzi Latvijas simtgadei 1-08/314/2017 Biedrība, Ikšķiles Brīvā skola 
 1.11 Lauku viensēta – Latvijas dabas vērtību goda  1-08/316/2017 Biedrība, Jaunpils reģionālās  
 vietā attīstības centrs "Rats" 

 1.12 Atklāj putnu iepazīšanas burvību 2018 1-08/310/2017 Biedrība, Latvijas Ornitoloģijas 
  biedrība 

 1.13 Bišu strops - Latvijas dabas mantojuma  1-08/320/2017 Nodibinājums, Gaujas  
 vēstniecība nacionālā parka fonds 

 1.14 Pa pulkveža Oskara Kalpaka pēdām 1-08/312/2017 Skrundas novada pašvaldība 
 1.15 Ekspedīcija Latvijas simtgadei atklājot  1-08/298/2017 Grobiņas novada dome 
 Ruņupes ielejas, Sventājas upes un Tāšu ezera  
 varenību 

 1.16 Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste  1-08/299/2017 Ogres novada pašvaldība 
 velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu  
 Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides  
 izglītošanā 

 1.17 Draugos ar vidi sev apkārt! 1-08/305/2017 Nodibinājums, Eko forums 
 1.18 Dodies ainavās 1-08/307/2017 Nodibinājums, Latvijas Dabas  
 fonds 

 1.19 Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm 1-08/322/2017 Biedrība, Dienvidlatgales NVO  
 atbalsta centrs (DNVOAC) 

 1.20 Latgales koki- tautas bagātība 1-08/317/2017 Austrumlatvijas radošo  
 pakalpojumu centrs 
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Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Latvijas dabas vērtības viesiem 1-08/311/2017                 Nodibinājums, Invalīdu un viņu draugu                         
                                                                                               apvienība "Apeirons", nodibinājums 

Vērtētāji: I.Piese, O.Beķeris 
   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 – 61,2 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 61,2 punkti. 
 

§ 1.2. 

Latvijas vides un dabas vērtību 1-08/306/2017 Biedrība, Nature and  
apzināšana un izcelšana topošo People  

uzņēmēju sabiedrībā 

Vērtētāji: J.Rozītis, 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 – 40,5 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. 3. Projektam piešķirti 40,5 punkti. 

  

§ 1.3. 

Burtnieks – no akmens laikmeta    1-08/318/2017 Biedrība, Burtnieku  
Līdz mūsdienām makšķerēšanas un tūrisma 
 skola 

Vērtētāji: J.Ulme, A.Nikolajevs, A.Tooma 
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 – 71,2 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 71,2 punkti. 



4 

 

§ 1.4. 

Iepazīsti Latviju - savas mājas 1-08/303/2017  Biedrība, Sadarbības platforma 

 Vērtētāji: I.Krauja, 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 – 76,9 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 76,9 punkti. 

  

§ 1.5. 

Iepazīsim, lai nosargātu 1-08/302/2017 Rugāju novada dome 

Vērtētāji: I.Brēmere, I.Suija- Markova 
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 – 83,2 % apmērā 

no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara.  

3. Projektam piešķirti 83,2 punkti. 

 

§ 1.6. 

Dzīvo vesels veselā vidē 1-08/300/2017 Nodibinājums, Palīdzēsim.lv 

 Vērtētāji: A.Leimane, Z.Pīpkalēja                                                                                                    
        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 – 48,0 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 48,0 punkti. 

§ 1.7. 

Dabas vērtību apzināšana un  1-08/321/2017 Dagdas novada pašvaldība 
cieņpilnas attieksmes veidošana  
Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā 

 Vērtētāji: A.Leimane, K.Ozoliņš                                                                                                      
     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 – 70,6 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
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3. Projektam piešķirti 70,6 punkti. 

 

 

§ 1.8. 

Lubāns Latvijai toreiz un tagad 1-08/309/2017 Biedrība, Pie Kraujas 

 Vērtētāji: E.Kalniņa, K.Ozoliņš                                                                                                           
 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 – 71,8 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 71,8 punkti. 

  

§ 1.9. 

Nokāp no takas, iebrien dabā 1-08/319/2017  Biedrība, Jāņupes iedzīvotāji 

 Vērtētāji: J.Ulme, 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 – 56,3 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 56,3 punkti. 

 

§ 1.10. 

Skolu dārzi Latvijas simtgadei 1-08/314/2017                Biedrība, Ikšķiles Brīvā skola 

Vērtētāji: I.Krauja, E.Konstantinova 
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 – 72,7 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 72,7 punkti. 

 

§ 1.11. 

Lauku viensēta – Latvijas dabas 1-08/316/2017           Biedrība, Jaunpils reģionālās 

vērtību goda vietā   attīstības centrs "Rats" 

Vērtētāji: A.Tooma, 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 
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par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 44,7 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 44,7 punkti. 

 

§ 1.12. 

Atklāj putnu iepazīšanas   1-08/310/2017    Biedrība, Latvijas 
burvību 2018  Ornitoloģijas biedrība 

Vērtētāji: A.Kāla, 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 – 93,3 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 93,3 punkti. 

§ 1.13. 

Bišu strops - Latvijas dabas       1-08/320/2017 Nodibinājums, Gaujas 
mantojuma vēstniecība nacionālā parka fonds 

 Vērtētāji: A.Jansons, 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 – 70,1 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 70,1 punkti. 

 

§ 1.14. 

Pa pulkveža Oskara Kalpaka pēdām 1-08/312/2017 Skrundas novada pašvaldība 

Vērtētāji:Z.Pīpkalēja, 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 NEATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 0 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 0 punkti. 

 

§ 1.15. 
Ekspedīcija Latvijas simtgadei 1-08/298/2017 Grobiņas novada dome 
atklājot Ruņupes ielejas, Sventājas upes 

un Tāšu ezera varenību 

Vērtētāji: I.Suija-Markova, L.Eņģele 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

1. Konsultatīvās padomes locekļi pieņem zināšanai vērtētāju sniegto informāciju par  projektu un 
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priekšlikumu projekta novērtējumam. 

2. Pamatojoties uz projekta vērtētāju priekšlikumiem un sēdes dalībnieku izteiktajiem viedokļiem 

par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt vērtējumu – 44,3 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 44,3 punkti.  

 

§ 1.16. 

Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste  1-08/299/2017 Ogres novada pašvaldība 
velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu  
Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā 

Vērtētāji: E.Kalniņa, 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 – 74,7 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 74,7 punkti. 

 

§ 1.17. 

Draugos ar vidi sev apkārt! 1-08/305/2017    Nodibinājums, Eko forums 

Vērtētāji: I.Brēmere, 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 – 65,5 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 65,5 punkti. 

  

§ 1.18. 

Dodies ainavās 1-08/307/2017 Nodibinājums, Latvijas  
 Dabas fonds 

 Vērtētāji: D.Āriņa, 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 – 93,7 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 93,7 punkti. 

 

§ 1.19. 

Latgales simtgades ainavu ceļi 1-08/322/2017                      Biedrība, Dienvidlatgales NVO 
jauniešu acīm atbalsta centrs (DNVOAC) 

Vērtētāji: A.Tooma, A.Nikolajevs 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi 
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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 – 70,2 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 70,2 punkti. 

§ 1.20. 

Latgales koki- tautas bagātība 1-08/317/2017 Austrumlatvijas radošo  
 pakalpojumu centrs 

Vērtētāji: E.Konstantinova, O.Beķeris 
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 – 56,3 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 56,3 punkti. 

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________  I.Brēmere 
 

     

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas vadītāja ______________________________      D.Krupenko

   

 


