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Sēdi vada: Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Aiga Kāla 

Sēdē piedalās: 

Aiga Kāla 
Artūrs Jansons 
Lelde Eņģele 
Iveta Piese 
Jānis Rozītis 
Zane Pīpkalēja 
Kārlis Ozoliņš 
Ojārs Beķeris 
Ilze Herberga 
Anete Ķuze 

Sēdi protokolē: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pārvaldes vecākais eksperts Mārtiņš Ozols un 

vecākā eksperte Laima Ķiece 
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Sēdes dienas kārtība: 

 1 . Vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Jauniešu vides apziņas veicināšanas  
 pasākumi" iesniegtie projektu iesniegumi 

 1.1 Darbojies un dzīvo zaļi! 1-08/139/2018 Biedrība, Jāņupes iedzīvotāji 
 1.2 Sakop Latviju - savas mājas 1-08/141/2018 Biedrība, Sadarbības platforma 
 1.3 Es ar vidi draugos! 1-08/142/2018 Biedrība, Baltijas krasti 
 1.4 Jaunieši jauniešiem par vidi 1-08/143/2018 Vidzemes Augstskola 
 1.5 Dabā notiekošo procesu skaidrošana  1-08/145/2018 Biedrība, Šalkone 
 jauniešiem praktiskā ceļā 

 1.6 VIDES DIENA Tavā skolā 1-08/148/2018 Nodibinājums, Ventspils  
 Augsto tehnoloģiju parks 

 1.7 Es un vide - simbioze 1-08/149/2018 Biedrība, Skudriņa 
 1.8 Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes  1-08/151/2018 Biedrība, Latvijas Ornitoloģijas 
 un vides apziņas veicināšanas aktivitātes  biedrība 

 1.9 Tava vide, tava Latvija 1-08/152/2018 Nodibinājums, Vides Izglītības  
 fonds 

 1.10 Radi vidi pats 1-08/153/2018 Biedrība, Abavas ielejas  
 attīstības centrs 

 1.11 Zaļai Latvijai - zaļai jūrai 1-08/161/2018 Biedrība, Latvijas Zaļā kustība 
 1.12 Vides izpratnes un apziņas veicināšanas  1-08/174/2018 Nodibinājums, Pasaules Dabas 
 pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību  fonds 

 1.13 Jauna vide jaunietim OSIS 1-08/175/2018 Biedrība, Cheese 
 1.14 Atkritumu dzīves cikls 1-08/179/2018 Biedrība, Aprites ekonomikas  
 kompetenču centrs 

 1.15 Salacas baseina bioloģiskā daudzveidības  1-08/180/2018 Biedrība, Burtnieku  
 apzināšana makšķerēšanas un tūrisma skola 

 1.16 Viegli un atraktīvi par svarīgām lietām 1-08/182/2018 Biedrība, Uzdim 
 1.17 Iepazīsti vidi! 1-08/183/2018 Biedrība, Vides izglītības centrs 
 1.18 Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana  1-08/177/2018 Biedrība, Sava kabata 
 Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados 

 1.19 Neatstāj pēdas! 1-08/150/2018 Biedrība, Latvijas Skautu un  
 gaidu centrālā organizācija 

 1.20 Jaunie vides līderi - vides vēstneši 1-08/162/2018 Biedrība, Daibes ilgtspējas  
 centrs 

 2 . Vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Sabiedrības  
 informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"  
 3.1. apakšaktivitātē iesniegtie projektu iesniegumi 

 2.1 Žurnāls IEVA DZĪVO ZAĻI 1-08/203/2018 SIA, Žurnāls Santa 
 2.2 LOB žurnāla “Putni dabā” izdošana 2018.  1-08/217/2018 Biedrība, Latvijas Ornitoloģijas 
  biedrība 

 2.3 Žurnāls “Vides Vēstis” 1-08/210/2018 Biedrība, Vides Vārds 
 3 . Vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Sabiedrības  
 informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"  
 3.2. apakšaktivitātē iesniegtie projektu iesniegumi 

 3.1 VIDES DIENA 1-08/195/2018 SIA, Izdevniecība Dienas  
 3.2 Cilvēks - vides daļa 1-08/193/2018 SIA, Rīgas Apriņķa avīze 
 3.3 Tematiskā vides sadaļa “Zaļā Latvija” 1-08/188/2018 A/S, Latvijas Mediji 
 3.4 Avīzes pielikums “Vide un Mēs” 1-08/229/2018 Biedrība, Abavas ielejas  
 attīstības centrs 

 3.5 VIDE – problēmas un risinājumi 1-08/211/2018 SIA, Dienas žurnāli 
 3.6 NOVADI ZAĻO 1-08/205/2018 SIA, Kurzemes Vārds 
 3.7 Tavas pēdas nospiedums vidē. Saimnieko  1-08/218/2018 SIA, Reģionu Mediji 
 3.8 Vides aktualitātes 2018 1-08/237/2018 SIA, Kaldupes 
 4 . Vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Sabiedrības  
 informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos" 3.1.  
 apakšaktivitātē iesniegtie projektu iesniegumi 

 4.1 Zaļi dzīvojam 1-08/194/2018 A/S, Super FM 
 4.2 Raidījumu cikls "Savā dabā" 1-08/212/2018 A/S, Radio SWH 
 4.3 Raidījumu cikls "Zemes Elpa" 1-08/215/2018 A/S, Kurzemes Radio 
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 4.4 Vide un cilvēks 1-08/228/2018 SIA, Divu krastu radio 
 4.5 Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000 1-08/234/2018 SIA, Radio 1 
  teritorijās Zemgalē un Pierīgā 

 5 . Vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Sabiedrības  
 informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos" 3.1.  
 apakšaktivitātē iesniegtie projektu iesniegumi 

 5.1 Vides raidījumu cikls „Kā pieci pirksti” 1-08/196/2018 SIA, TV Kurzeme 
 5.2 Piedzīvojums dabā 1-08/192/2018 SIA, Filmu studija Jūra 
 5.3 Es varu būt zaļš 1-08/135/2018 SIA, Vidzemes televīzija 
 5.4 Raidījums “Dabas Tops” 1-08/216/2018 A/S, TV Latvija 
 5.5 TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2018 1-08/222/2018 SIA, Finger Film Production 
 5.6 LOB TV raidījums 2018. gadā 1-08/220/2018 Biedrība, Latvijas Ornitoloģijas 

biedrība 

 5.7 Specializēts vides izglītības televīzijas  1-08/236/2018 Biedrība, Kultūras iniciatīvu  
 raidījumu cikls “Emīla darbiņi” un realizāciju apvienība 

 6 . Vadlīnijā "Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības jomā" aktivitātē "Sabiedrības  
 informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos" 3.2.  
 apakšaktivitātē iesniegtie projektu iesniegumi 

 6.1 Rubrika par atbildīgu dzīves veidu raidījumā  1-08/223/2018 A/S, TV Latvija 
 “Preses Klubs” 

 6.2 TV sižetu cikls par videi draudzīgu un  1-08/219/2018 SIA, Finger Film Production 
 atbildīgu dzīvesveidu “TAVA DABA”, 2018 

 7 . Par projektu, kurš iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējumu izpildei un 
  nacionālās nozīmes projektu īstenošanai 

 7.1 Piekrastes apsaimniekošanas praktisko  1-08/260/2018 Biedrība, Latvijas Pašvaldību  
 aktivitāšu realizēšana savienība 



Sēdes darba kārtība: 

 § 1.1. 

Darbojies un dzīvo zaļi! 1-08/139/2018             Biedrība, Jāņupes iedzīvotāji 

Vērtētāji; L.Eņģele, I.Krauja, J.Rozītis 
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 – 67 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 67 punkti. 

 § 1.2. 

Sakop Latviju - savas mājas  1-08/141/2018      Biedrība, Sadarbības Platforma 

Vērtētāji; A.Tooma, A.Jansons. Atturas I.Piese 
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 – 79 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 79 punkti. 
 § 1.3. 

Es ar vidi draugos! 1-08/142/2018 Biedrība, Baltijas krasti 

Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, O.Beķeris 
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 – 71 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 71 punkts. 
 § 1.4. 

Jaunieši jauniešiem par vidi 1-08/143/2018 Vidzemes Augstskola 

Vērtētāji: A.Nikolajevs, A.Tooma 
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 – 96 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 96 punkti. 



 

 § 1.5. 

Dabā notiekošo procesu skaidrošana  
jauniešiem praktiskā ceļā  1-08/145/2018   Biedrība, Šalkone 

Vērtētāji: A.Jansons, A.Tooma. Atturas J.Rozītis 
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 – 60 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 60 punkti. 

 § 1.6. 

            Nodibinājums, Ventspils  
VIDES DIENA Tavā skolā  1-08/148/2018  Augsto tehnoloģiju parks 

Vērtētāji: A.Kāla, L.Eņģele 
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 – 67 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 67 punkti. 
 § 1.7. 

Es un vide – simbioze 1-08/149/2018  Biedrība, Skudriņa 

Vērtētāji: I.Piese, A.Ķuze 
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 – 79 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 79 punkti. 
 § 1.8. 

Izglītojošas un atraktīvas jauniešu iesaistes un   Biedrība, Latvijas  
vides apziņas veicināšanas aktivitātes  1-08/151/2018 Ornitoloģijas biedrība 

Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, D.Āriņa. Atturas L.Eņģele 
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 – 88 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 88 punkti. 
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 § 1.9. 

Tava vide, tava Latvija  1-08/152/2018      Nodibinājums, Vides Izglītības fonds 

Vērtētāji: J.Rozītis, E.Kalniņa 
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 – 83 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 83 punkti. 
 § 1.10. 

            Biedrība, Abavas ielejas  
Radi vidi pats  1-08/153/2018          attīstības centrs 

Vērtētāji: D.Āriņa, E.Konstantinova 
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 – 88 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 88 punkti. 
 § 1.11. 

Zaļai Latvijai - zaļai jūrai 1-08/161/2018 Biedrība, Latvijas Zaļā kustība 

Vērtētāji: E.Kalniņa, A.Nikolajevs 
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 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 73 punkti. 

 § 1.12. 

Vides izpratnes un apziņas veicināšanas   Nodibinājums, 

Pasaules  
pasākumi ar jauniešu aktīvu līdzdalību  1-08/174/2018 Dabas 

fonds 

Vērtētāji: E.Konstantinova, Z.Pīpkalēja. Atturas J.Rozītis 
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 – 92 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 92 punkti. 
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 § 1.13. 

Jauna vide jaunietim OSIS 1-08/175/2018  Biedrība, Cheese 

Vērtētāji: A.Kāla, I.Krauja 
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 – 79 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 79 punkti. 
 § 1.14. 

         Biedrība, Aprites ekonomikas  
Atkritumu dzīves cikls 1-08/179/2018                      kompetenču centrs 

Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, O.Beķeris 
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 – 75 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 75 punkti. 

 § 1.15. 

Salacas baseina bioloģiskā      Biedrība, Burtnieku  
daudzveidības apzināšana  1-08/180/2018 makšķerēšanas un tūrisma skola 

Vērtētāji: A.Jansons, A.Ķuze. Atturas O.Beķeris 
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 – 88 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 88 punkti. 

 § 1.16. 

Viegli un atraktīvi par svarīgām lietām 1-08/182/2018 Biedrība, Uzdim 

Vērtētāji: E.Kalniņa, A.Tooma 
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 – 63 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 63 punkti. 
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 § 1.17. 

Iepazīsti vidi! 1-08/183/2018   Biedrība, Vides izglītības 

Centrs 

Vērtētāji: D.Āriņa, A.Tooma 
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 – 83 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 83 punkti. 

 § 1.18. 

Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana  
Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados  1-08/177/2018   Biedrība, Sava kabata 

Vērtētāji: O.Beķeris, 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 – 69 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 69 punkti. 
 § 1.19. 

               Biedrība, Latvijas Skautu  
Neatstāj pēdas!  1-08/150/2018              un gaidu centrālā organizācija 

Vērtētāji: I.Piese, E.Kalniņa 
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 – 88 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 88 punkti. 
 § 1.20. 

Jaunie vides līderi - vides vēstneši 1-08/162/2018      Biedrība, Daibes ilgtspējas centrs 

Vērtētāji: L.Eņģele, J.Rozītis 
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 – 75 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 75 punkti. 
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 § 2.1. 

Žurnāls IEVA DZĪVO ZAĻI 1-08/203/2018   SIA, Žurnāls Santa 

Vērtētāji: A.Jansons, J.Ulme, E.Kalniņa 
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 – 70 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 70 punkti. 
 § 2.2. 

LOB žurnāla “Putni dabā”   Biedrība, Latvijas  
izdošana 2018. gadā  1-08/217/2018   Ornitoloģijas biedrība 

Vērtētāji: D.Āriņa, I.Krauja 
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 – 93 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 93 punkti. 
 § 2.3. 

Žurnāls “Vides Vēstis” 1-08/210/2018 Biedrība, Vides Vārds 

Vērtētāji: A.Kāla, I.Suija - Markova, K.Ozoliņš 
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 – 87 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 87 punkti. 

 § 3.1. 

VIDES DIENA 1-08/195/2018 SIA, Izdevniecība Dienas 

Mediji 

Vērtētāji: I.Herberga, E.Konstantinova 
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 – 61 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 61 punkti. 



 

 § 3.2. 

Cilvēks - vides daļa 1-08/193/2018            SIA, Rīgas Apriņķa avīze 

Vērtētāji: K.Ozoliņš, I.Herberga 
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 – 70 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 70 punkti. 

 § 3.3. 

Tematiskā vides sadaļa “Zaļā Latvija” 1-08/188/2018 A/S, Latvijas Mediji 

Vērtētāji: O.Beķeris, A.Jansons. Atturas L.Eņģele 
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 – 83 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 83 punkti. 
 § 3.4. 

     
Avīzes pielikums “Vide un Mēs” 1-08/229/2018    Biedrība, Abavas ielejas attīstības centrs 

Vērtētāji: A.Kāla, I.Krauja. Atturas I.Piese 
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 – 79 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 79 punkti. 
 § 3.5. 

VIDE – problēmas un risinājumi 1-08/211/2018  SIA, Dienas žurnāli 

Vērtētāji: I.Piese, E.Kalniņa 
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 – 76 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 76 punkti. 

 

 

 



11 

 

§ 3.6. 

NOVADI ZAĻO 1-08/205/2018 SIA, Kurzemes Vārds 

Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, J.Ulme 
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 – 93 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 93 punkti. 
 § 3.7. 

Tavas pēdas nospiedums vidē. Saimnieko gudri 1-08/218/2018 SIA, Reģionu Mediji 

Vērtētāji: J.Rozītis, D.Āriņa 
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 – 85 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 85 punkti. 
 § 3.8. 

Vides aktualitātes 2018 1-08/237/2018 SIA, Kaldupes 

Vērtētāji: L.Eņģele, O.Beķeris, J.Rozītis 
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 – 53 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 53 punkti. 

 § 4.1. 

Zaļi dzīvojam 1-08/194/2018 A/S, Super FM 

Vērtētāji: A.Kāla, I.Piese 
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 – 75 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 75 punkti. 

 § 4.2. 

Raidījumu cikls "Savā dabā" 1-08/212/2018 A/S, Radio SWH 

Vērtētāji: Z.Pīpkalēja, D.Āriņa 
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 
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viedokļiem par projektu, Konsultatīvā padome nolemj projektu ATBALSTĪT un piešķirt 

vērtējumu – 81 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 81 punkts. 

 § 4.3. 

Raidījumu cikls "Zemes Elpa" 1-08/215/2018 A/S, Kurzemes Radio 

Vērtētāji: L.Eņģele, J.Ulme 
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 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 73 punkti. 
 § 4.4. 

Vide un cilvēks 1-08/228/2018 SIA, Divu krastu radio 

Vērtētāji: E.Kalniņa, O.Beķeris 
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 – 77 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 77 punkti. 
 § 4.5. 

Dabas studija – pozitīvi par dzīvi Natura 2000   
teritorijās Zemgalē un Pierīgā   1-08/234/2018    SIA, Radio 1 

Vērtētāji: I.Krauja, J.Rozītis 
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 – 85 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 85 punkti. 

 § 5.1. 

Vides raidījumu cikls „Kā pieci pirksti” 1-08/196/2018 SIA, TV Kurzeme 

Vērtētāji: I.Brēmere, A.Nikolajevs 
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 – 83 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 83 punkti. 



 

 § 5.2. 

Piedzīvojums dabā 1-08/192/2018 SIA, Filmu studija Jūra 

Vērtētāji: K.Ozoliņš, O.Beķeris 
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 – 86 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 86 punkti. 
 § 5.3. 

Es varu būt zaļš 1-08/135/2018          SIA, Vidzemes televīzija 

Vērtētāji: I.Herberga, E.Konstantinova, I.Suija - Markova 
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 – 84 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 84 punkti. 
 § 5.4. 

Raidījums “Dabas Tops” 1-08/216/2018 A/S, TV Latvija 

Vērtētāji: A.Kāla, J.Ulme, J.Rozītis 
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 – 83 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 83 punkti. 

 § 5.5. 

TV raidījumu cikls “Vides Fakti” 2018 1-08/222/2018       SIA, Finger Film Production 

Vērtētāji: J.Ulme, I.Piese 
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 – 100 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 100 punkti. 



 

 § 5.6. 

    Biedrība, Latvijas  
LOB TV raidījums 2018. gadā 1-08/220/2018  Ornitoloģijas biedrība 

Vērtētāji: A.Jansons, 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 – 76 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 76 punkti. 
 § 5.7. 

Specializēts vides izglītības televīzijas         Biedrība, Kultūras iniciatīvu 
raidījumu cikls “Emīla darbiņi”  1-08/236/2018 un realizāciju apvienība 

Vērtētāji: E.Kalniņa, I.Krauja 
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 – 80 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 80 punkti. 

 § 6.1. 

Rubrika par atbildīgu dzīves veidu  
raidījumā “Preses Klubs”    1-08/223/2018   A/S, TV Latvija 

Vērtētāji: I.Brēmere, J.Rozītis. A.Jansons 
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 – 65 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 65 punkti. 
 § 6.2. 

TV sižetu cikls par videi draudzīgu un  
atbildīgu dzīvesveidu “TAVA DABA”, 2018  1-08/219/2018     SIA, Finger Film Production 

Vērtētāji: L.Eņģele, D.Āriņa 
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 – 91 % apmērā no maksimāli iespējamā procentu īpatsvara. 

3. Projektam piešķirti 91 punkts. 
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 § 7.1. 

 

Piekrastes apsaimniekošanas   Biedrība, Latvijas  
praktisko aktivitāšu realizēšana  1-08/260/2018  Pašvaldību savienība 

Vērtētāji: A.Jansons, Z.Pīpkalēja, O.Beķeris, J.Rozītis, L.Eņģele, E.Kalniņa, I.Piese 
Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

līdzekļiem pieejamā finansējuma ietvaros, izsakot šādus priekšlikumus: 

 1.1. Paredzēt pašvaldību līdzfinansējumu 2018. gadā  25% apmērā, bet 2019. gadā 50% 

apmērā, atbilstoši projekta iesnieguma 7. punktā norādītajai informācijai; 

 1.2. 2019. gadā atbalstāmās aktivitātes, ar LVAF finansiālu atbalstu,  ir infrastruktūras 

izveide un tās uzturēšana, sabiedrības informēšana, sugu un biotopu aizsardzības 

pasākumi, nevis ikdienas pludmales uzturēšanas uzdevumus, piemēram, atkritumu 

savākšanu, liedaga irdināšanu; 

 1.3. 2018. gada projektā paredzēt aktivitāti, kuras ietvaros tiek izstrādāta piekrastes 

apsaimniekošanas programma, kurā norāda atbalstāmās aktivitātes t.sk. projekta 

iesniegumā 4.2. punktā norādītos uzdevumus,  atbildīgos,  finansējuma avotu 

(pašvaldības vai valsts finansējums); 

 1.4. Publisko finansējumu nenovirzīt teritorijām, kas tiek iznomātas komerciāliem 

mērķiem; 

 1.5. Ja projekta tiek atzīts par Nacionālas nozīmes projektu, plānojot Fonda budžetu 

kārtējam gadam, paredzēt finansējumu projekta īstenošanai; 

 1.6. Slēdzot finansēšanas līgumu, iekļaut nosacījumus par vides aizsardzības prasību 

ievērošanu, t. sk. ĪADT aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu, 

sertificētu biotopu ekspertu pieaicināšanu apauguma novākšanas un būvniecības 

projektos, piekrastes apsaimniekošanas programmas izstrādē. 

 Latvijas vides aizsardzības fonda  
 konsultatīvās padomes  
 priekšsēdētājs ________________________________ A.Kāla 
      

Protokolēja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      L.Ķiece 
Pārvaldes vecākā eksperte 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda  
administrācijas Projektu daļas  ______________________________      M.Ozols 
Pārvaldes vecākais eksperts 


