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Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākā eksperte Sarmīte Pastere 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" 
1.1 Aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses 

izdevumos" 

1.2 Aktivitātē "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio 

raidījumos" 

1.3 Aktivitātē "Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" 

1.4 Aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai" 
 

 2. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Vides izglītība" 
 2.1 Aktivitātē "Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem" 
 

 3. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības  

  saglabāšana un aizsardzība" 
 3.1  Aktivitātē "Vietējās vides iniciatīvas" 

 

 4. Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" 
 4.1 Aktivitātē "Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts 

pastāvēšanas simtgadi" 
 

 5. Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2017.gada konkursa I kārtā iesniegtie 
 projektu iesniegumi 

 5.1 Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides  1-08/2/2017 Valsts vides dienests 
 prasību īstenošana 

 5.2 Efektīva iestādes darba pamats – kompetents  1-08/3/2017 Valsts vides dienests 
 darbinieks 

 5.3 Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas  1-08/4/2017 Valsts vides dienests 
 apsargāšana 

 5.4 Projektu ieviešanas vienības veiktspējas  1-08/5/2017 Valsts vides dienests 
 stiprināšana 

 5.5 Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo  1-08/6/2017 VARAM 
 parametru aktualizācija – otrā kārta 

 5.6 Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā 1-08/7/2017 VARAM 

 5.7 VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo”  1-08/16/2017 VARAM 
 un ,,Vide un enerģija 2017” 

 5.8 Dabas pieminekļu – aizsargājamo  1-08/8/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas 
  un aizsardzības pasākumi 

 5.9 Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu  1-08/9/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 apsaimniekošana Grebļakalnā 

 5.10 Daba un cilvēks. Toreiz un tagad. 1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 5.11 Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības  1-08/11/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana 

 5.12 Dabisku meža biotopu struktūras elementu  1-08/12/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās  
 egļu monokultūrās. 

 5.13 Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu  1-08/13/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 digitalizēšana 

 5.14 Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana  1-08/14/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā  
 esošajā Slīteres Nacionālajā parkā 

 5.15 Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā  1-08/15/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 
 plāna izstrādāšana 
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Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 
Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātē "Sabiedrības 

informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos preses izdevumos" 

 Izsakās: A.Jansons, J.Rozītis, L.Eņģele 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 neierobežot ar valsts valodas prasībām, krievu valodā sagatavotu publikāciju 

finansēšana; 

 tēmu skaitu 15 tēmas (6+9) samazināt uz 10 obligātajām tēmām (4+6); 

 viedokļu dažādība atbalstāma, ņemot vērā projektu konkursa mērķi; 

 Termiņš projektu īstenošanai – 15.decembris; 

 atsevišķu tēmu un nosacījumu pārformulēšana šādās redakcijās: 
“3.1.10. Sabiedrības izglītošana par aprites ekonomiku un industriālo simbiozi, 

kas tas ir, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem”;  
“3.2.1.Mežsaimniecība un dabas aizsardzība, meža ekosistēmu pakalpojumi”; 
“3.2.2. Lauksaimniecība un dabas aizsardzība, dabisko zālāju ekosistēmu 

pakalpojumi”; 
“3.2.3. Dabas aizsardzības plānu nozīme Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(turpmāk – ĪADT) pārvaldībā, interešu saskaņošanā un apsaimniekošanā”; 
“3.2.10. Dabas aizsardzība Lietuvā, Igaunijā vai Ziemeļeiropas valstīs (līdzīgais 

un atšķirīgais, labās prakses piemēri)”;  
“3.2.11. Informatīvi izglītojošu stāstu cikls par konkrētām ĪADT teritorijām” - 

dabas un ainaviskās vērtības, to aizsardzības un apsaimniekošanas prakse, 

tūrisma un uzņēmējdarbības iespējas, iedzīvotāju un teritorijas apsaimniekotāju 

u.c. viedokļi un priekšlikumi. 

 Katru tēmu jāpasniedz pēc iespējas daudzpusīgāk, tostarp atspoguļojot visu 

iesaistīto sabiedrības grupu, nozaru vai tieši iesaistīto personu viedokli ( t.sk., 

bet ne tikai sabiedrisko organizāciju, valsts institūciju, pašvaldību viedokli); 

 NVO līdzfinansējumu samazināt uz 10%.  

 

§ 1.2. 
Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātē "Sabiedrības 

informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos" 

 Izsakās: A.Jansons, J.Rozītis, L.Eņģele 

 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 neierobežot ar valsts valodas prasībām, krievu valodā sagatavotu publikāciju 

finansēšana; 

 tēmu skaitu 15 tēmas (6+9) samazināt uz 10 obligātajām tēmām (4+6); 

 viedokļu dažādība atbalstāma, ņemot vērā projektu konkursa mērķi; 

 Termiņš projektu īstenošanai – 15.decembris; 

 atsevišķu tēmu un nosacījumu pārformulēšana šādās redakcijās: 
“3.1.10. Sabiedrības izglītošana par aprites ekonomiku un industriālo simbiozi, 

kas tas ir, kādi ieguvumi var būt un kā tajā iespējams iesaistīties uzņēmējiem”;  
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“3.2.1.Mežsaimniecība un dabas aizsardzība, meža ekosistēmu pakalpojumi”; 
“3.2.2. Lauksaimniecība un dabas aizsardzība, dabisko zālāju ekosistēmu 

pakalpojumi”; 
“3.2.3. Dabas aizsardzības plānu nozīme Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(turpmāk – ĪADT) pārvaldībā, interešu saskaņošanā un apsaimniekošanā”; 
“3.2.10. Dabas aizsardzība Lietuvā, Igaunijā vai Ziemeļeiropas valstīs (līdzīgais 

un atšķirīgais, labās prakses piemēri)”;  
“3.2.11. Informatīvi izglītojošu stāstu cikls par konkrētām ĪADT teritorijām” - 

dabas un ainaviskās vērtības, to aizsardzības un apsaimniekošanas prakse, 

tūrisma un uzņēmējdarbības iespējas, iedzīvotāju un teritorijas apsaimniekotāju 

u.c. viedokļi un priekšlikumi. 

 Katru tēmu jāpasniedz pēc iespējas daudzpusīgāk, tostarp atspoguļojot visu 

iesaistīto sabiedrības grupu, nozaru vai tieši iesaistīto personu viedokli ( t.sk., 

bet ne tikai sabiedrisko organizāciju, valsts institūciju, pašvaldību viedokli); 

 NVO līdzfinansējumu samazināt uz 10%.  
 

§ 1.3. 
Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātē "Reģionāla 

vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu" 

 Izsakās: J.Rozītis 

 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 NVO līdzfinansējumu samazināt uz 10%; 

 Ja partneris nav, tad kritērijos norāda maksimālo punktu skaitu. 

 

§ 1.4. 
Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids", aktivitātē "Videi 

draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai" 

 Izsakās: A.Jansons, J.Rozītis, I.Brēmere, A.Kāla, L.Eņģele 

 
1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 Mainīt atbalstāmo aktivitāti, nosakot, ka mērķauditorija var būt starptautiska, respektīvi, ka 

aktivitātēs var piedalīties dalībnieki no ārzemēm. 

 Noteikt konkursam līdzfinansējumu. 

 Atbalstāmo aktivitāti pārdēvēt sekojoši [...] paredz izglītojošu un/vai zināšanu pārneses 

pasākumu (teorētisku, un praktisku) organizēšanu [...], tādejādi iekļaujot konferences un 

pieredzes apmaiņas braucienus. 

 Pagarināt projektu iesniegšanas termiņu. 

 Samazināt izglītojamo dalībnieku skaitu no 100 uz 50. 

 Noņemt nozares definīciju. 

 Vērtēšanas kritērijos tajās vietās, kurās ir divi apakš kritēriji un vērtējums 0-5, samazināt 

uz 0-2. 

 Vērtēšanas kritērijos 3.2. punktā pārdefinēt “piesaistīto” personālu uz “iesaistīto”. 

  
   

§ 2.1. 
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Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Vides izglītība" aktivitātē "Vides izglītības un 

vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem" 

 Izsakās: J.Rozītis 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 Ietvert 3.tēmu ilgtspējīga attīstība (to nodefinējot), šādi uzsākot izglītības iniciatīvās runāt 

par vajadzību/vērtību savstarpēju integrāciju nevis nošķirot vidi no citām vajadzību 

dimensijām; 

 Precizēt nolikumā definīciju – nākotnes viedokļa līderi. 

 

 

§ 3.1. 
Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšana un aizsardzība" aktivitātē "Vietējās vides iniciatīvas" 

 Izsakās: A.Jansons, A.Kāla 
 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 Nenoteikt procentuālo robežu pašvaldības līdzfinansējumam (vismaz 15%). Pārdefinēt 

Nolikuma 4.3. punktu par pašvaldības iesaisti. 

 Projektu iesniegšanas termiņam vajadzētu būt vismaz divi mēneši. 

  

§ 4.1. 

Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" aktivitātē 

"Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts 

pastāvēšanas simtgadi"  

Izsakās: L.Eņģele 
 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

 Vides izglītības infrastruktūras definīcija šī nolikuma izpratnē 

 Paplašināt “dabu” ar “vidi”  

 Atbalstāmo aktivitāti pārdēvēt sekojoši “Nacionālas nozīmes dabas vērtību saglabāšana un 

vides izglītības infrastruktūras izveide, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. 

 Nolikuma 3. punktā atbalstāmās aktivitātes pārdēvēt sekojoši: Projektu konkursa ietvaros 

tiek atbalstīti pasākumi (t.sk. vides izglītības infrastruktūras izveidošana, rekonstrukcija, 

iekārtošana, aprīkošana ar nepieciešamo inventāru bet ne tikai), kas atbilst sekojošiem 

pamatkritērijiem:” 
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§ 5.1. 

Starptautiskos tiesību aktos  
noteikto vides prasību īstenošana  1-08/2/2017  Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: L.Zēberga, 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 – 92,9 

% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

  

§ 5.2. 

Efektīva iestādes darba pamats – 
kompetents darbinieks  1-08/3/2017  Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: J.Rozītis, 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 – 

90,5% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

  

§ 5.3. 

Inčukalna Dienvidu gudrona  
dīķa teritorijas apsargāšana  1-08/4/2017  Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: A.Kāla, D.Pilāte 
 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. 

  

§ 5.4. 

Projektu ieviešanas vienības 
veiktspējas stiprināšana   1-08/5/2017  Valsts vides dienests 

 Vērtētāji: I.Piese, K.Priedenfelde 
 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 – 

97,6% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
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§ 5.5. 
Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo 
parametru aktualizācija – otrā kārta  1-08/6/2017  VARAM 
 Vērtētāji: E.Konstantinova, D.Šabajeva 
 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. 

  

§ 5.6. 
Sadarbības veicināšana 
ķīmisko vielu pārvaldībā  1-08/7/2017   VARAM  

Vērtētāji: 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 – 

76,2% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.7. 

VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet  
Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”  1-08/16/2017   VARAM 

 Vērtētāji: A.Nikolajevs, 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 – 81% 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.8. 

Dabas pieminekļu – aizsargājamo  
dendroloģisko stādījumu un aleju   
saglabāšanas un aizsardzības pasākumi  1-08/8/2017  Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: L.Eņģele, G.Putenis 
 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. 
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§ 5.9. 

Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu 
apsaimniekošana Grebļakalnā  1-08/9/2017  Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: L.Zēberga, 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 – 

78,6% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.10. 
Daba un cilvēks. Toreiz un tagad. 1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: J.Ulme, 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 – 

95,2% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.11. 
Kompensāciju par mežsaimnieciskās 
darbības ierobežojumiem izmaksu  

procesa uzlabošana 1-08/11/2017  Dabas aizsardzības pārvalde  

 Vērtētāji: G.Putenis, 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 – 

90,5% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.12. 

Dabisku meža biotopu struktūras 
elementu veidošana Rāznas Nacionālā  
parka stādītajās egļu monokultūrās 1-08/12/2017  Dabas aizsardzības pārvalde  

 Vērtētāji: I.Piese, K.Priedenfelde 
 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 – 

85,7% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 
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§ 5.13. 

Slīteres Valsts rezervāta 
vēsturisko pētījumu digitalizēšana 1-08/13/2017  Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: D.Šabajeva, 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 – 

88,1% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.14. 

Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana 
Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā  
esošajā Slīteres Nacionālajā parkā  1-08/14/2017  Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: D.Pilāte, A.Nikolajevs 
 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 – 

85,7% apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

§ 5.15. 

Līgatnes dabas taku teritorijas 
topogrāfiskā plāna izstrādāšana 1-08/15/2017  Dabas aizsardzības pārvalde 

 Vērtētāji: A.Kāla, 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 – 

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  ______________________________      S. Pastere 
Pārvaldes vecākā eksperte  


