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Sēdē piedalās/nosūtīti projekti izvērtēšanai: 

Aiga Kāla 
Laura Zvingule 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Lelde Eņģele 
Iveta Krauja 
Iveta Piese 
Armands Nikolajevs 
Jānis Ulme 
Jānis Rozītis 
Elita Kalniņa 
Elīna Konstantinova 
Zane Pīpkalēja 
Inese Suija - Markova 
Anitra Tooma 
Dace Āriņa 
Kārlis Ozoliņš 
Ojārs Beķeris 
Ilze Herberga 

Sēdi protokolē/viedokļu apkopojumu veic: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas pārvaldes vecākā eksperte  

Sarmīte Pastere 

 

   



Sēdes dienas kārtība: 

 1 Par projektiem, kuri iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti”  
 projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības 2018.gadam nosacījumu  
 5.4.punkta nosacījumiem 

 1.1 Atbalsta nodrošināšana OECD ekspertu  1-08/334/2018 VARAM 
 piesaistei Latvijas Vides snieguma  
 novērtējuma (EPR) sagatavošanai 

 1.2 Aktīvās atpūtas – dabas tūrisma veicināšana 1-08/335/2018 Dabas aizsardzības pārvalde 
 sabiedrībā 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Atbalsta nodrošināšana OECD ekspertu piesaistei  1-08/334/2018              VARAM 
Latvijas Vides snieguma novērtējuma (EPR)  
sagatavošanai 

Vērtētāji: L.Zvingule, 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 – 66,7 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 § 1.2. 

Aktīvās atpūtas – dabas tūrisma veicināšana  1-08/335/2018 Dabas aizsardzības pārvalde 
sabiedrībā 

 Vērtētāji: D.Āriņa, 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 – 73,8 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

 

 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja ________________________________  I.Brēmere 

 

 

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas 

pārvaldes vecākā eksperte  ________________________________  S.Pastere 
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