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Viedokļu apkopojumu sagatavoja: 
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļas vadītāja Inese Zvejniece  
 
Darba kārtība: 

1. Projektu iesniegumi, kas iesniegti atbilstoši Nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma 
saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju 
deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai 

1.1."Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", (1-08/31/2019), 
Latvijas Pašvaldību savienība 

1.2.“Nemēslo mežā”, (1-08/30/2019), Latvijas valsts meži 
1.3.“„Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 

2019.gadā”, (1-08/32/2019), Lauku ceļotājs 
1.4. “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2019. gadā”, (1-08/33/2019), 

Vides Izglītības fonds 

2. Projektu konkursu nolikumi aktivitātēs: 
2.1. Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi 
2.2.   Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana 
2.3. Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai. 



1. Projektu iesniegumi, kas iesniegti atbilstoši Nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta 
apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides 
aizsardzības projektu īstenošanai 

 
Projekts Atbalstu Neatbalstu KP dalībnieku komentārs, pamatojums vērtējumam 

“Projekts 
"Piekrastes 
apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu 
realizēšana" 
 (1-08/31/2019), 
Latvijas Pašvaldību 
savienība 

 

2 8 (t.sk.1 
daļēji pozitīvs 
/ negatīvs) 

 Atbalstu piekrastes projektus, jo piekrasti visā Latvijā izmanto visas Latvijas iedzīvotāji 
 Kopumā ieceri atbalstu. Gadījumos, kur runa ir par atkritumiem vēl izcilāk būtu, ja pašvaldības 

plānotu pasākumus, kas novērstu atkritumu vākšanas nepieciešamību – piemēram aktīvi izglītotu 
vismaz vietējo sabiedrību. Mulsina darba uzdevumos minētie datumi. Vienai daļai pašvaldību 
plānotie darbi attiecināti uz 2018. gadu, taču pēc tāmes spriežot visas izmaksas paredzētas 2019. 
gadā. Neizprotu vai tā ir kļūda darba uzdevumu failā, vai tāmē? Ļoti ceru, ka projekts nav jau daļēji 
realizēts un tagad par paveikto tie prasīts finansējums dubultā atsevišķām pašvaldībām. 

- NEATBALSTU, pašvaldībām bija iespēja iesniegt projektu pieteikumus tām paredzētajā projektu 
konkursā. Sarakstā ir pašvaldfības, kuras tur caurkrita vai vispār nepieteicās. Piedevām lielu daļu 
no aktivitātēm var lieliski finansēt dažādu ES projektu ietvaros (LIFE, ERAF u.t.t.) 

- nav atbalstāms, jo nekvalificējas ārpuskārtas projektiem (pašvaldības startē atsevišķā konkursā 
publisko ūdeņu apsaimniekošanai), nav saprotams, kas ir projekta prioritātes Latvijas mērogā, jo 
projekta aktivitātes pašvaldībās ļoti atšķirīgas, sākot ar elementāru pludmales kopšanu  un beidzot 
ar "ekstrām" - kāju duša, videonovērošana un elektroniskais displejs, atšķiras viena un tā paša 
pakalpojuma izmaksas, piemēram, Carnikavā un Limbažu novada Vārzās 2 reizes. Projektā nav 
konkrēta pamatojuma nevienai no prakstiski īstenojamajām aktivitātem, nav raksturota to 
prioritāte no vides viedokļa. 
Iespējams, svētīgi būtu, ja LPS iesniegtu kvalitatīvu projektu (sadarbībā art DAP un piesaistot no 
LPS neatkarīgus ekspertus) piekrastes pašvaldību vadītāju, deputātu un darbinieku izglītošanai par 
dabas vērtībām un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu piekrastē. Jūrmalas pilsētas pašvaldības 
izglītošana būtu īpaši prioritāri atbalstāma. 

- NEATBALSTU, jo pašvaldībām publisko ūdeņu apsaimniekošanai ir savs projektu uzsaukums. 
- NEATBALSTU, Lielākoties visas aktivitātes jau parādījās citu projektu sadaļās. 
- Piekrastes pašvaldībām nepamatoti tiek dotas priekšrocības salīdzinot ar pārējām, kuras piesakās 

Publisko ūdeņu aktivitātē. 
- Nav prioritāšu, nav pamatojuma aktivitātēm. 

 
Nemēslo mežā, 
Latvijas valsts meži 

2 (t.sk.1 
+/-) 

8 (t.sk.2 
daļēji pozitīvi 
/ negatīvi) 

 Atbalstu daļēji:  Vai nebūtu laiks pārskatīt līgumu ar VARAM. Tomēr jau 16.gadi un daudz kas 
mainījies; Ņemot vērā, ka liels pašu ieguldījums, tomēr sadaļā par ko prasa līdzekļus no LVAF 
skops izklāsts. Tamdēļ 50% 



Projekts Atbalstu Neatbalstu KP dalībnieku komentārs, pamatojums vērtējumam 
 Iepriekšējā gadā atbalstījām, neredzu iemeslu šogad neatbalstīt, ņemot vērā to, ka liels pašu 

ieguldījums un tā ir maza līdzfinansējuma daļa, ko prasa no LVAF. 
 Atbalstu - tikai Cūkmena darbu “Cūkmena detektīvi” (1.rezultāts), 
- šāds projekts ir jāatbalsta pašiem LVM 
- Neatbalstu, LVM var šādu aktivitāti finansēt no saviem līdzekļiem, kas patiesībā ir valsts līdzekļi. 
- LVM ir pietiekoši dažādi resursi, lai īstenotu dažādas vides aktivitātes. 
- Neatbalstu. LVAF nav jāapmaksā LVM dabai nedraudzīgā propoganda (LVAF nav iespēju ietekmēt 

projekta ietvaros paredzētās kampaņas saturu, netiek iesaistīti LVM nepakļauti vides speciālisti). 
Vai nu tagad ministru līmenī pacels VARAM un LVM sadarbību jaunā kvalitātē vai nekad..... 

- NEATBALSTU konferenci un "Izzini mežu". Nesaskatu deleģējuma prioritāti.  
- Neatbalstu, jo iesniegtais projekts pēc satura vairāk attiecināms uz meža pedagoģiju nevis tieši 

orientēts uz sākotnējo mērķi (minēts pievienotajā LVM sadarbības līgumā ar VARAM) – meklēt 
radošus un sabiedrību iesaistošus risinājumus sadzīves atkritumu piesārņojumam  
mežos. Projektā plānotā konference ir apsveicama, taču tās saturs visnotaļ ir vairāk par meža 
(mežsaimniecības) tematikas izglītošanu skolās, bērnudārzos. Vides tēmai iespējams tur pieskaras, 
taču tā ir mazākā daļa, ko paredzu konferencē aplūkos. Arī Cūkmena aktivitāšu saturs netiek 
projektā skaidrāk aptspoguļots, kas ietverts, piemēram, “Cūkmena detektīva” un “Kokmīļu stundu” 
saturā. Aktivitātes nosaukums nevēsta skaidri, ka tājās tiks apskatīta atkritumu problemātika. Līdz 
ar to secinu, ka projekts nav pietiekoši atspoguļots un mērķēts uz no atkritumiem tīras meža vides 
radīšanas, kā vairāk meža un mežsaimniecības tēmas izglītošanu, kuru pienāktos finansēt pašam 
LVM, nevis tam prasīt LVAF finansējumu bez skaidri aprakstīta plāna vides jautājumu risināšanā. 

„Zaļā sertifikāta" 
aktualizēšana, 
informācija un 
pretendentu 
pārbaude 
2019.gadā, Lauku 
ceļotājs  

10  

(t.sk.3 
daļēji 

pozitīvi / 
negatīvi) 

 
 Darbs apsveicams, taču ja zaļais sertifikāts pastāv jau 20 gadus, tad šo gadu laikā tikai 81 

saimniecības/uzņemēji ir sertifikāta īpašnieki. Mazs šķiet šis skaits. Liek domāt par to, cik efektīvs ir 
līdzšinējais ZS darbības process. Spriežu gan nezinot visu līdzšinējo ZS ieviešanas, pieškiršanas 
vēsturi. Mulsina, ka projekta aprakstā minēts – Nav plānoti iepirkumi, taču tāmē redzama virkne 
pakalpojumu, kuri visticamāk būtu rīkojami kā iepirkumi. Prasās paskaidrojumi. 

 Atbalstu daļeji, samazinātā apjomā Uzskatu ka 135 eiro dienā ir pārak liels atalgojums sab.sektorā 
 Atbalstu daļēji: Kā katru gadu, uzskatu ka šis ir komercprojekts un uzņēmēju pašu ieguldījums arī 

būtu nepieciešams. Ne vairāk kā 50 %, jo tomēr sadaļas, kas attiecas uz kopējo situāciju ar Lauku 
tūrismu valstī. 

 Projekts pamatots un skaidri tā rezultāti. 
 Ir nepieciešams / ir vajadzīgs. 

FEE International 
programmu 
īstenošana Latvijā 
2019. gadā, Vides 
Izglītības fonds 

10 -  Priekšlikums piešķirt finansējumu, nepārsniedzot iepriekšējā gada apjomu, lai veicinātu 2014. - 
2016. gadā īstenoto labo praksi - piesaistīt līdzfinansējumu programmas īstenošanai. 

 Projektu atbalstu, bet vai pietiek tik daudz naudas? Varbūt uz Ķīnu nav jābrauc, ja ir bijuši 
pagājušogad. Var braukt citu gadu, kad ir Eiropā. 



 
 
 
 
2. KP komentāri / ieteikumi Projektu konkursu nolikumiem aktivitātēs : 

2.1. Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi 

Komentāri, piezīmes, viedoklis par 
atbalstāmajām aktivitātēm (3.punkts) 

Priekšlikums par 
finanšu ierobežojumiem 

1 projektam (4.4. 
punkts) 

Citi konceptuāli, stratēģiski 
priekšlikumi, viedokļi, komentāri 

Komentāri par pārējo: 
piemēram, veidlapām, vērtēšanas 

kritērijiem u.c. saistītiem 
dokumentiem 

3.3. p. Izteiktu sekojoši: Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 

Nevajag līdzfinansējumu. 
Noteikt maksimālo atbalsta 
apmēru, minimālo ne. 

Noteikt jauniešu vecumu no 11 vai 12 
gadiem, kas atbilst 5.klasei. 
Iespējamais projekta beigu terminš 
nosakāms līdz 30.11. 

Nav saprotams no nolikuma, kur 
tiek ietverta degviela projekta 
darbinieku vajadzībam projektā, 
dažādi nelieli izdevumi akcijas 
rīkošanai. Šos izdevumus 
nepārprotami vajadzētu paredzēt 
tāmē. Nav saprotams vai projekta 
vadītāja atalgojums iekļaujams pie 
tiešām vai netiešām izmaksām. 
Kaut uzskatu, ka projekta vadītaja 
atalgojums nepārprotami būtu 
iekļaujams pie tiešam izmaksām, 
pēdējā gādā/gados LVAF nolikumi 
to paredz ieskaitīt administratīvās 
izmaksās, kopā ar netiešo 
pārvaldību, grāmatvedību utt. Vai 
projekta akcijas organizatoriskie 
jautājumi, atgriezeniskās saistes 
analīze (tiešās izmaksas) un 
projekta iepirkumi, stundu uzskaišu 
apkopošana, atskaites 
sagatavošana (netiešas izmaksas) 
ir nodalāmas vienai personai, 
tādējādi radot slogu projekta 
īstenotājam? Ja vienojās par 10000 
– 11000 EUR projekta summu, tad 
netiešās izmaksas ir minimālas 

Kopumā atbalstāms.  
Ierosinājums jaunieši veicināšanas 
pasākumiem nedaudz mainīt 3.3.punktu, 
pārsaucot Bioloģiskās daudzveidība, tās 
saglabāšanas nepieciešamība, esošie un 
nākotnes ieguvumi, problēmas, potenciālie 
risinājumi (pamatojums – jauniešiem, uzsākot 
pasākumus, nepieciešams padziļināti  teorijā 
un praksē skaidrot kas ir bioloģiskā 
daudzveidība) 

Noteikt maksimālo atbalstu 
apmēru līdz 8000 eiro. 
Minimālo atbalstu 
nenoteikt. Līdzfinansējumu 
nevajag. 

 

 

Nepieciešams noteikt 
maksimāli iespējamo 
finansējumu no LVAF - 
11000 EUR, tādējādi radot 
iespēju apstiprināt vismaz 
6-7 projektus, nodrošinot 
tēmu un īstenotāju 
dažādību. 

 



absolūtā izteiksmē - 10% 
projektam un tas iekļauj 
grāmatvedību, projekta 
koordinatoru, biroja uzturēšanas 
izmaksas u.tml. Paliekot pie 10% 
admin. izmaksām nav atbalstāma 
projekta vadītaja darbu iekļaušana 
netiešās izmaksās. 
Nav saprotams vai stundu 
uzskaite/noslogojums jāpierāda 
personām, kuru atalgojums iekļauts 
administratīvajās izmaksās, kā tas 
tiek pieprasīts lidzšinēji LVAF 
projektos. 

 Līdz EUR 10 000 max.   
 

2.2. Videi draudzīga un atbildīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošana 

Komentāri, piezīmes, viedoklis par 
atbalstāmajām aktivitātēm (3.punkts) 

Priekšlikums par 
finanšu ierobežojumiem 

1 projektam (4.4. 
punkts) 

Citi konceptuāli, stratēģiski 
priekšlikumi, viedokļi, komentāri 

Komentāri par pārējo: 
piemēram, veidlapām, vērtēšanas 

kritērijiem u.c. saistītiem 
dokumentiem 

3.2. p. izteiktu sekokoši: Sabiedrības un katra 
indivīda līdzatbildība par klimata pārmaiņām 
un ierobežošanas iespējām; 
3.3. p. Izteiktu sekojoši: Bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana 

Noteikt maksimālo atbalsta 
apmēru vienam projektam 
no fonda puses, minimālo 
ne. 

Ņemot vērā, ka praktiski akciju 
īstenošana varētu tikt uzsākta ar 1.06, 
nepieciešams iespējamo projekta 
beigu termiņu noteikt līdz 31.12. 

Ļoti labi, ka informācija nedublējas- 
ir projekta iesniegums un ir 
koncepcija. 

Atbalstāms. Noteikt maksimālo atbalsta 
apmēru. 

 Skat. komentāru pie jauniešu vides 
apziņas veicināšanas pasākumu 
izvērtējuma šīs kolonnas ailes. Tas 
atbilst arī akciju rīkošanas projektu 
nolikumam. 

 Nemot vērā ierobežoto 
projekta laika periodu un to 
ka projekts uztverams kā 
izglītošana tiešā saskarē 
nevis plaša kampaņa, tad 
nepeiciešams noteikt 
maksimāli iespējamo 

  



finansējumu no LVAF - 
13000 EUR, tādējādi radot 
iespēju apstiprināt 7 
projektus, nodrošinot tēmu 
un īstenotāju dažādību. 

 Līdz EUR 10 000 max.   
 

2.3. Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai 

Komentāri, piezīmes, viedoklis par 
atbalstāmajām aktivitātēm (3.punkts) 

Priekšlikums par finanšu 
ierobežojumiem 1 

projektam (4.4. punkts) 

Citi konceptuāli, stratēģiski 
priekšlikumi, viedokļi, komentāri 

Komentāri par pārējo: 
piemēram, veidlapām, vērtēšanas 

kritērijiem u.c. saistītiem 
dokumentiem 

 Noteikt maksimālo atbalsta 
apmēru līdz 8000 eiro 

5.3. punktā izslēgt zinātnieciskās 
institūcijas jo tad sadarbība var būt 
arī starp valsts institūcijām 

Uzskatu ka nav nepieciešamas 
divas kārtas . 

 Līdz EUR 20 000 max.   
 
Biedrība “Vides Vārds” īpaši ļoti atbalsta Jāņa Rozīša ieteikumus par projekta vadības atalgojuma nodalīšanu no administratīvajām izmaksām. 
Fonds projekta vadītāju dzīvi dažādām metodēm padara neizturamu un tad pie viena vēl gādā, lai par šīm ciešanām projektam neaizvietojamais 
cilvēks saņemtu konkurēt nespējīgu atalgojumu. 
 
 
 
Latvijas vides aizsardzības fonda  
konsultatīvās padomes  
priekšsēdētāja      ________________________________     I.Brēmere 
  
 


