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Sēdē piedalās: 

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

Sēdi protokolē: 
 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas vadītāja Dace Krupenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un 

  nacionālās nozīmes projektu īstenošanai 

 1.1 „Dabas koncertzāle 2018”  1-08/136/2018 Biedrība “Dabas koncertzāle” 

Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1.  

Dabas koncertzāle 2018                1-08/136/2018   Biedrība “Dabas koncertzāle” 

Izsakās: E.Kalniņa, O.Beķeris, L. Enģele, L.Zvingule, I.Brēmere, Z.Pīpkalēja, D.Āriņa, 

A.Nikolajevs, E.Konstantinova, A.Tooma, A.Kāla, A.Jansons 

 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda  

līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros, izsakot sekojošus komentārus: 

1.1.Jāizvērtē iespēja izmantot lētākus skatuviskos risinājumus; 

1.2. “Dabas koncertzāles” organizatoriem jāveic finansējuma piesaiste arī no citiem avotiem, 

tieši multimediālajai sadaļai, jo preču zīme “Dabas koncertzāle” ir jau ļoti labi zināma ne 

tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām; 

1.3.Naudas plūsmā no Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma lielāku akcentu nākotnē 

likt tieši uz izglītošanas sadaļas papildināšanu, paplašināšanu, dažādošanu; 

1.4.piešķirt finansējumu samazinātā apjomā, ņemot vērā, ka jau iepriekšējos gados iesniedzējs 

ir nodrošinājis līdzfinansējumu, kā arī plāno tādu nodrošināt 2019. gadā vismaz 30% 

apmērā (atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai); 

1.5.tāmē nepieciešams iekļaut arī projektam paredzēto līdzfinansējumu, lai būtu saprotams 

pasākuma saturs un izmaksas kopumā; 

1.6.projekta pieteikumā nepieciešams skaidri pateikt, būs 1 vai 2 koncerti un attiecīgi arī 

samērot nepieciešamo finansējumu, jo pašlaik lasot projekta pieteikumu secināms, ka būs 

viens koncerts, apmeklētāju skaits plānots mazāks nekā iepriekšējos gados, bet izmaksas 

netiek plānotas mazākas kā iepriekš; 

1.7. projekta pieteikumā un anotācijā nepieciešams precizēt - kas būs pasākuma "galvenais 

varonis", jo pašlaik nav saprotams, tas ir hloroplasts vai hidroblasts. 

 

 Latvijas vides aizsardzības fonda  

 konsultatīvās padomes  

 priekšsēdētājs ________________________________ I.Brēmere 

      

Protokolēja: 

Latvijas vides aizsardzības fonda  

administrācijas Projektu daļas  ______________________________      D.Krupenko 

vadītāja 

 


