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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, fakss 67503304, e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv 

 Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdes 
 PROTOKOLS 

 Nr. 11 

Rīgā, 17.05.2018 plkst. 15:00 

 Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 

Sēdē piedalās: 

Ingrīda Brēmere 
Lelde Eņģele 
Iveta Piese 
Elita Kalniņa 
Dace Āriņa 
Kārlis Ozoliņš 
Ilze Herberga 

Elīna Kolāte 

Jānis Ulme 

Elīna Konstantinova 

Arta Pētersone 

Sarmīte Pastere 

Sēdi protokolē: 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākā eksperte Arta Pētersone 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1. Vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „Praktiskās vietējās vides iniciatīvas  
 vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” 

 1.1 Plūdu apdraudējuma riska samazināšana  1-08/302/2018 Alūksnes novada pašvaldība 
 Zeltiņu pagastā 

 1.2 Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi   1-08/299/2018 Cēsu novada pašvaldība 
 Cēsu novadā 

 1.3 SABIEDRISKĀS INFRASTRUKTŪRAS  1-08/301/2018 Naukšēnu novada pašvaldība 
 IZVEIDE NAUKŠĒNU PAGASTĀ 

 1.4 Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā  1-08/298/2018 Saldus novada pašvaldība 
 vides apdraudējuma riska novēršana Rubas  

 1.5 Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  1-08/306/2018 Salas novada pašvaldība 
 pārbūve potenciālo vides risku novēršanai 

 1.6 Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu  1-08/304/2018 P/U, Mārupes novada dome 
 pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes  

 1.7 Krustpils novada Vīpes pamatskolas  1-08/305/2018 Krustpils novada pašvaldība 
 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve 

 1.8 Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe 1-08/307/2018 Beverīnas novada pašvaldība 
 1.9 Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā  1-08/309/2018 Brocēnu novada pašvaldība 
 vides stāvokļa apdraudējuma riska  
 novēršana, pārbūvējot notekūdeņu  
 attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta Satiķu  

 1.10 Zaubes muižas parka dabas vērtību  1-08/310/2018 Amatas novada pašvaldība 
 ilgtspējīga apsaimniekošana 

 1.11 Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa  1-08/308/2018 Aizputes novada dome 
 uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana  
 posmā no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam  
 Aizputē 

 2. Par projektiem, kuri iesniegti saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei  
 un nacionālās nozīmes projektu īstenošanai 

 2.1 FEE International programmu īstenošana  1-08/297/2018 Nodibinājums, Vides Izglītības  
 Latvijā 2018. gadā fonds 

3. Par projektiem, kuri iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu 

iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2018.gadam nosacījumiem, 5.4.punkta 

nosacījumiem. 

 3.1 Militārā mantojuma sanācijas pasākums  1-08/300/2018 Dabas aizsardzības pārvalde 
 Dabas parkā “Pape” 
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Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu  1-08/302/2018 Alūksnes novada pašvaldība 
Pagastā 

 Vērtētāji: J.Ulme, 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 – 90  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.2. 

Invazīvo sugu  ierobežošanas pasākumi  Cēsu  1-08/299/2018 Cēsu novada pašvaldība 
novadā 

 Vērtētāji: I.Piese, L.Enģele 
 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  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.3. 

SABIEDRISKĀS INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE  1-08/301/2018 Naukšēnu novada  
NAUKŠĒNU PAGASTĀ pašvaldība 

 Vērtētāji:K.Ozoliņš, 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 – 83  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.4. 

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides  1-08/298/2018 Saldus novada pašvaldība 
apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā 

 Vērtētāji: A.Kāla, 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 – 100  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara.
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 § 1.5. 

Ošānu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  1-08/306/2018 Salas novada pašvaldība 
pārbūve potenciālo vides risku novēršanai 

 Vērtētāji: A.Nikoljevs, 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 – 92  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 § 1.6. 

Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu  1-08/304/2018 P/U, Mārupes novada dome 
pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā 

 Vērtētāji: I.Piese, L.Zvingule 
 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 – 94  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.7. 

Krustpils novada Vīpes pamatskolas notekūdeņu  1-08/305/2018 Krustpils novada pašvaldība 
attīrīšanas iekārtu pārbūve 

 Vērtētāji: E.Kalniņa, 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 – 83  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.8. 

Trikātas ezers – mūsu kopīgā rūpe 1-08/307/2018 Beverīnas novada  
 pašvaldība 

 Vērtētāji: I.Herberga, 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  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara.
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 § 1.9. 

Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides  1-08/309/2018 Brocēnu novada pašvaldība 
stāvokļa apdraudējuma riska novēršana, pārbūvējot 
 notekūdeņu attīstīšanas sistēmu Gaiķu pagasta  
Satiķu ciemā 

 Vērtētāji: I.Herberga, 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 – 90  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.10. 

Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga  1-08/310/2018 Amatas novada pašvaldība 
apsaimniekošana 

 Vērtētāji: O.Beķeris, 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 – 92  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.11. 

Tebras upes “Dzirnavu dīķa” vides stāvokļa  1-08/308/2018 Aizputes novada dome 
uzlabošana un aizaugšanas risku novēršana posmā  
no Liepājas ielas līdz gājēju tiltam Aizputē 

 Vērtētāji: I.Suija-Markova, E.Kolāte 
 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  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 2.1. 

FEE International programmu īstenošana Latvijā  1-08/297/2018 Nodibinājums, Vides  
2018. gadā Izglītības fonds 

Vērtētāji:D.Āriņa, I.Brēmere, L.Enģele, I.Herberga, A.Jansons, A.Kāla, E.Konstantinova, 

I.Suija-Markova, I.Piese, 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 
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 viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu konceptuāli ATBALSTĪT. 

 

 § 3.1. 

Militārā mantojuma sanācijas pasākums Dabas  1-08/300/2018 Dabas aizsardzības pārvalde 
parkā “Pape” 

 Vērtētāji: D.Āriņa, L.Enģele 
 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 – 79  % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 Latvijas vides aizsardzības fonda  
 konsultatīvās padomes  
 priekšsēdētājs ________________________________ I.Brēmere 

 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrācijas Projektu daļas  

Pārvaldes vecākā eksperte ________________________________ A.Pētersone 


