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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 pārvaldes vecākā eksperte  

Sarmīte Pastere 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 Par konkursa nolikuma projektu apakšprogrammā "Nozares vides projekti"  
 2019.gadam 

 1.1 Par konkursa nolikuma projektu apakšprogrammā "Nozares vides projekti" 2019.gadam 

 2 Par konkursa nolikuma 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" 

 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Par konkursa nolikuma projektu apakšprogrammā "Nozares vides projekti" 2019.gadam 

Izsakās: E.Konstantinova, D.Āriņa, J.Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādu priekšlikumu: 
 2.1. "Ja tiek finansēti projekti un ne bāzes vajadzības, attiecībā uz pamatlīdzekļiem iespējams 
  vajadzētu formulējumu: uz projektu attiecināmā daļa no pamatlīdzekļu, kuru kalpošanas  
 ilgums ir ne mazāk kā 5 gadi un kas ir pamatots un tieši saistīts ar projekta aktivitāšu  
 īstenošanu, iegādes izmaksām." 

 

 § 2.1. 

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

Izsakās: E.Konstantinova, D.Āriņa, J.Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 2.1. "Atbalstāms Nolikums ar pielikumiem, saglabājot 10 000 EUR maksimālo finansējumu  
 (ja nepieciešams lielāks finansējums, tad to segs pašvaldība ar savu līdzfinansējumu); 
 2.2. No projekta tāmes un nolikuma īsti nav skaidrs vai atbalsta tikai pakalpojuma  
 (ārpakalpojuma izmaksas) vai arī personāla un biroja uzturēšanas izmaksas un kā tas  
 savietojas vienā koptāmē." 

   

§ 2.2. 

Par konkursa nolikuma projektu aktivitātē "Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība" 

Izsakās: E.Konstantinova, D.Āriņa, J.Rozītis 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu. 
2. Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus: 
 2.1. "Atbalstāms  Nolikums ar pielikumiem ar šādiem ieteikumiem: - 1)projektā obligāti  
 ietveramas 3. punktā noteiktās aktivitātes 3.1. – 3.3. (nedrīkstētu atbalstīt tikai vienu 3.4.  
 aktivitātes īstenošanu, alternatīva - papildu punktu piešķiršana "3.1.-3.3. aktivitāšu  
 projektiem"); 2) Nolikumā 5.2. Iesniedzamie dokumenti obligāti nepieciešams pievienot  
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 Vienošanos ar trešo personu par projekta aktivitāšu īstenošanu un publisko pieejamību  
 projekta laikā, kā arī 5 gadu periodā pēc īstenošanas;  3)svītrot vērtēšanas kritērijā 2.2. un  
 reģionālā attīstībā 2.2. Projekta aktualitātes, prioritātes un ieguldījuma vides aizsardzībā un  
 reģionālajā attīstībā novērtējums no vides NVO viedokļa;  
 2.2. Nolikumā vai vērtēšanā papildus punkti vai akcents varētu būt uz riska ūdens objektiem, 
 kuriem šobrīd saskaņā ar upju baseinu apsaimniekošanas plāniem nav paredzēts konkrēts  
 finansējums." 

 Latvijas vides aizsardzības fonda  
 konsultatīvās padomes  
 priekšsēdētāja ________________________________  I.Brēmere 

 

 

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas 

pārvaldes vecākā eksperte            ________________________________  S.Pastere 

   


