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/lēmuma pieņemšana nesasaucot sēdi/ 

 

Sēdē piedalās/nosūtīti nolikumu 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 vadītāja Dace Krupenko 
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Sēdes dienas kārtība: 

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

1.1 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko  

izdevumu veidošana" 
1.2 Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas  

raidījumu veidošana" 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Specializētu vides izglītības periodisko izdevumu  
veidošana" 

Izsakās: A.Tooma, J.Rozītis, A.Kāla, E.Konstantinova, I.Piese, K.Ozoliņš 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 2.1. "Noteikt maksimālo finansējuma apjomu vienam projektam, līdzīgi kā televīzijas  
 raidījumu veidošanas nolikumā; 
 2.2. Precizēt vērtēšanas kritērijus, lai pie personāla tiktu vērtēti speciālisti, kas veidos  
 publikācijas saturu, nevis administratīvais personāls; 
 2.3. Precizēt nolikumā noteiktos preses izdevumu drukas noteikumus (apjomus, izmērus)." 

 § 1.2. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu  
veidošana" 

Izsakās: A.Tooma, J.Rozītis, A.Kāla, E.Konstantinova, I.Piese, K.Ozoliņš 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 2.1. "Precizēt vērtēšanas kritērijus, lai pie personāla tiktu vērtēti speciālisti, kas veidos  
 raidījuma saturu, nevis administratīvais personāls; 
 2.2. Vērtēšanas kritērijus papildināt ar raidījuma saturiskās koncepcijas vērtējumu un  
 nolikumā noteikto tēmu pasniegšanas metožu aprakstu vērtējumu; 
 2.3. Precizēt vērtēšanas kritērijus, lielāku uzmanību vērst saturiskās kvalitātes vērtējumam,  
 nevis institucionālajai kapacitātei; 
 2.4. Vēlama raidījumu scenāriju iesniegšana."  

Latvijas vides aizsardzības fonda  
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja ________________________________  I.Brēmere 

 

 

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas vadītāja  ________________________________  D.Krupenko 

 
      


