
 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija 
 Reģ. Nr. 90001672886, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010, tālr. 67503322, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv 

 Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdes 
 PROTOKOLS 

 Nr. 9 

Rīgā, 13.06.2017 plkst. 15:00 

Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 

Sēdē piedalās: 

Aiga Kāla 
Anna Leimane 
Ingrīda Brēmere 
Santa Krastiņa 
Lelde Eņģele 
Jānis Ulme 
Elīna Kolāte 
Elita Kalniņa 

Armands Nikolajevs 

Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākais eksperts Mārtiņš Ozols 



Sēdes dienas kārtība: 

 1. Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana 

un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu” iesniegtie projektu 

iesniegumi 

 1.1 BIOtops 1-08/285/2017 SIA, Platforma filma 

 
 2. Vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē „Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana 

un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu” 

iesniegtie projektu iesniegumi 

 2.1 Neradi atkritumus un šķiro tos – sargāsi sevi! 1-08/284/2017     Biedrība, Latvijas Zaļā josta 
 2.2 Mazāk ir vairāk 1-08/286/2017     Biedrība, Eizenšteins un dēli 

 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

BIOtops 1-08/285/2017 SIA, Platforma filma 

 Vērtētāji: I.Brēmere, A.Kāla, 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 projektam piešķirt vērtējumu – 61,9 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 § 2.1. 

Neradi atkritumus un šķiro tos –    
sargāsi sevi!  1-08/284/2017           Biedrība, Latvijas Zaļā Josta 

 Vērtētāji: A.Jansons, A.Leimane, J.Rozītis 

Lēmuma pieņemšanā nepiedalās 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 projektam piešķirt vērtējumu – 69,8 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

  



§ 2.2. 

Mazāk ir vairāk  1-08/286/2017  Biedrība, Eizenšteins un Dēli

  

 Vērtētāji: J.Rozītis, 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 projektam piešķirt vērtējumu – 59,5 % 

apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

  

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      M.Ozols 
Pārvaldes vecākais eksperts 


