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 Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes sēdes 
 PROTOKOLS 

 Nr. 14 

Rīgā, 23.08.2018 plkst. 15.00 

Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ingrīda Brēmere 

Sēdē piedalās: 

Laura Zvingule 
Ingrīda Brēmere 
Artūrs Jansons 
Lelde Eņģele 
Iveta Krauja 
Iveta Piese 
Jānis Rozītis 
Elita Kalniņa 

Jānis Ulme 

Zane Pīpkalēja 
Anitra Tooma 
Dace Āriņa 
Ilze Herberga 

Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas pārvaldes vecākā eksperte  

Arta Pētersone 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 Par plānotajiem projektu konkursiem un to koncepcijām 2019.gadā 
 1.1 Par plānotajiem projektu konkursiem un to koncepcijām 2019.gadā 

 2 Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Ūdeņu aizsardzība" 
 2.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko  
 ūdeņu pārvaldībai" 

 2.2 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība" 

 3 Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" 
 3.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas  
 pasākumi" 

 3.2 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Sabiedrības izglītošana tiešā saskarsmē " 

 4 Par konkursu nolikumu projektiem vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides  
 izglītības jomā" 

 4.1 Par konkursu nolikumu projektiem aktivitātē “Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu  
 un atbildīgu dzīvesveidu plašsaziņas līdzekļos (medijos)" 

 5 Par konkursa nolikuma projektu vadlīnijā "Multisektoriālie projekti" 
 5.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti  
 vides politikas veidošanai un ieviešanai" 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Par plānotajiem projektu konkursiem un to koncepcijām 2019.gadā 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome pieņem zināšanai sniegto informāciju un konceptuāli atbalsta  
 plānoto konkursu grafiku 2019.gadam. 

2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 "2.1. Aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi" projekta īstenošanas laiks  
 būtu pagarināms un nosakāms no 2019.gada marta līdz novembrim, konkursa izsludināšana  
 būtu ieteicama 2018.gada oktobrī, savukārt projektu iesniegšana - 2018.gada decembrī; 
 2.2. Aktivitātē "Sabiedrības izglītošana tiešā saskarsmē" projekta īstenošanas laiks būtu  
 pagarināms un nosakāms no 2019.gada aprīļa līdz novembrim."  

 

 § 2.1. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu  
pārvaldībai" 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
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 § 2.2. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība" 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 

 § 3.1. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi" 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 "2.1. 2019.gada konkursa nolikumā būtu iekļaujamas tādas pašas atbalstāmās aktivitātes kā  
 2018.gada konkursa nolikumā; 
 2.2. Kā projektu iesniedzēji būtu nosakāmas tikai nevalstiskās organizācijas; 
 2.3. Līdzfinansējuma nodrošinājumam nevajadzētu būt obligātam." 

 § 3.2. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Sabiedrības izglītošana tiešā saskarsmē " 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 "2.1. Kā projektu iesniedzēji būtu nosakāmas tikai nevalstiskās organizācijas; 
 2.2. Līdzfinansējuma nodrošinājumam nevajadzētu būt obligātam; 
 2.3. Minimālais mērķauditorijas apjoms būtu samazināms un nosakāms 200 cilvēku apmērā." 

 § 4.1. 

Par konkursu nolikumu projektiem aktivitātē “Sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu un  
atbildīgu dzīvesveidu plašsaziņas līdzekļos (medijos)" 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 "2.1. Projekta īstenošanas laiks būtu nosakāms nevis viena gada, bet divu gadu periodā; 
 2.2. Konkursā kā atbalstāmās aktivitātes noteikt: 
  - Specializēto mediju (periodiskie izdevumi, radio, TV) izdošana/veidošana 
 -  Vides sadaļu veidošana esošajos periodiskajos izdevumos, radio un TV raidījumos; 
 2.3. Periodisko izdevumu interneta versijas būtu jāieliek kā raksti un jābūt atrodamiem  
 meklētajā. Tāpat jābūt pieejamai “share” funkcijas izmantošanai; 
 2.4. Konkursam būtu atceļams valsts valodas ierobežojums; 
 2.5. Noteikt 3 obligātās tēmas (Bioloģiskā daudzveidība,Atbildīga vides un dabas resursu  
 izmantošana, Klimata pārmaiņas), no kurām vismaz 2 jābūt izdevumā/raidījumā/vides  
 sadaļās iekļautām; 
 2.6. Kā projektu iesniedzēji būtu nosakāmas nevalstiskās organizācijas un komersanti; 
 2.7. Ieteicams projekta iesniegumā iekļaut prasību sniegt atsauces un saites uz iepriekšējiem 
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  izdevumiem/raidījumiem, kā arī aprakstīt reālo sadarbības modeli, medija “seju”/ “zvaigzni”." 

 § 5.1. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides 

politikas veidošanai un ieviešanai" 

Izsakās: L. Zvingule, I.Brēmere, A.Jansons, L.Eņģele, I.Krauja, I.Piese, J.Rozītis, E.Kalniņa,  
 Z.Pīpkalēja, A.Tooma, D.Āriņa, I.Herberga 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 "2.1. Kā projektu iesniedzēji būtu nosakāmas tikai nevalstiskās organizācijas; 
 2.2. Līdzfinansējuma nodrošinājumam nevajadzētu būt obligātam." 

  

Latvijas vides aizsardzības fonda  
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja ________________________________  I.Brēmere 

 

 

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas 

pārvaldes vecākā eksperte            ________________________________  A. Pētersone 

 
     

   


