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 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. 19 

Rīgā, 07.12.2017. plkst. 14:00 

 /lēmuma pieņemšana nesasaucot sēdi/ 

 

 

Sēdē piedalās: 

Aiga Kāla 
Ingrīda Brēmere 
Jānis Ulme 
Anna Leimane 
Anitra Tooma 
Armands Nikolajevs 
Artūrs Jansons 
Laura Zvingule 
Lelde Eņģele 
Iveta Krauja 
Iveta Piese 
Jānis Rozītis 
Elita Kalniņa 
Elīna Konstantinova 
Zane Pīpkalēja 

Kārlis Ozoliņš 
Dace Āriņa 
Ojārs Beķeris 

Ilze Herberga 
Inese Suija – Markova 

 

 

Sēdi protokolē/ projektu izsūtīšanu un viedokļu apkopošanu veic:  
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas vadītāja Dace Krupenko  
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Sēdes dienas kārtība: 
1. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids” 

1.1. aktivitāte “Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi”; 

 

2. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Ūdeņu aizsardzība”  

2.1. aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldība”; 

 

3. Par iesniegtu nacionālās nozīmes projektu 

3.1. „Lielā Talka – Latvijai 100! 

( 28. aprīlis)” 
1-08/325/2017 

projekts “Pēdas 

LV” 

 

Sēdes darba kārtība: 

§ 1.1. 

Par konkursa nolikuma projektu Vadlīnijā „ Atbildīgs dzīvesveids” aktivitāte „ Jauniešu vides 

apziņas veicināšanas pasākumi” 

Izsakās  E.Konstantinova 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

2. Konsultatīvā padome izsaka šādu priekšlikumu:  

2.1. Atbilstoši 3.punktam - atbalstīti tiek pasākumi, izmantojot inovatīvas, efektīvas un uz 

ilgtspējīgu rezultātu orientētas tēmas metodes. Aicinātu vērtēšanas kritērijos iekļaut detālāku 

metožu izvērtējumu – proti novērtēt vai Projekta iesniedzēju piedāvātās metodes ir 

inovatīvas, efektīvas un ilgtspējīgas (vērtēšanas kritērijos ir tikai viens punkts, kas ir diezgan 

subjektīvs). 

 

§ 2.1. 

 
Par konkursa nolikuma projektu Vadlīnijā „Ūdeņu aizsardzība” aktivitāte „Publisko ūdeņu 

pārvaldība” 

Izsakās: E.Konstantinova, O.Beķeris 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:  

2.1. Nolikumā pie 4.6.nodaļas par attiecināmo maksājumu veikšanu - nepieciešams skaidrāk 

izdalīt, ka arī līdzfinansējuma daļu (infrastruktūras daļai) nepieciešams ieskaitīt projekta 

kontā un tikai tad tiek veikti jebkādi attiecināmie maksājumi. 

2.2. Izvērtēt iespēju Konkursa nolikumu 2018.gadam papildināt ar jauniem 

subjektiem, kuriem būtu tiesības pieteikties konkursā. 

2.3. Izvērtēt iespēju Nolikumu  papildināt ar punktu 4.3.3 kas  norādītu, ka projekta 

iesniedzēji ir arī nomnieki ( publisko ūdeņu nomnieki), saprotot gan komersantus, gan arī 

NVO.   
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§ 3.1. 
„Lielā Talka – Latvijai 100!  

( 28. aprīlis)” 1-08/325/2017 Projekts “Pēdas LV” 

Atturas: A.Nikolajevs 

Izsakās: E.Konstantinova 

  
 

1. Konsultatīvā padome daļēji atbalsta iesniegto projektu. 

2. Konsultatīvā padome izsaka šādus komentārus: 

2.1. Nav saprotams, kāpēc administrācijas izmaksas ir iekļautas darbinieku algās, bet pie 

administrācijas izmaksām ir balvas, koku stādi u.c., kas nav administrācijas izmaksas.  

2.2. Ja Tāmes 1.punktā ir plānots telefons koordinēšanai, tad 4.punktā pie darbiniekiem bija 

jābūt koordinatoram ne vadītājam, grāmatvedim un administratoram, kas ir administratīvi 

darbinieki.  

2.3. Nav skaidrots, kas ir "Dažādi pakalpojuma līgumi" - vai tie būs atkritumu savākšanas uz 

izvešanas pakalpojumi? 

2.4. Pieprasītais finansējums pieteikumā atšķiras par 1000 EUR. 

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētājs ________________________________     I.Brēmere 

 

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas  

Projektu daļas vadītāja  ______________________________      D. Krupenko 
 

 

 

 

 


