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Latvijas vides aizsardzības fonda  
Konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.3 

Rīga 

 

2022.gada 28.martā pulksten 16.00. 

 

Sanāksme notiek attālināti tiešsaistes režīmā ar lietojumprogrammas „Microsoft Teams Meeting” 

nodrošinājumu. 

Sanāksmē piedalās: 
Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes locekļi:  

Dace Āriņa, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA),  

Anete Bilzēna, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, 

Ingrīda Brēmere, biedrība “Baltijas Vides Forums”, 

Olga Trasuna, biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”, 

Inga Račinska, nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”, 

Jānis Rozītis, nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, 

Māris Liopa, biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”  

Pieaicinātas personas: 

Arvis Širaks, VRAA Direktora vietnieks - Administratīvā departamenta direktors 

Sanāksmē nepiedalās: 
Jānis Matulis, biedrība “Latvijas Zaļā kustība”, 

Jānis Ulme, nodibinājums “Vides izglītības fonds”, 

Elita Kalniņa, biedrība “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente, 

Iveta Krauja, biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija” 

 

Sanāksmi protokolē: Inese Zvejniece, LVAF Administrācijas direktore 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Fonda darbības koncepcijas 2022 – 2023 projektu. 

2. Par projektu vērtējumu. 

2.1. AS “Latvijas valsts meži” projekts “Nemēslo mežā”; 

2.2. Nodibinājuma “Vides izglītības fonds” projekts “FEE International programmu 

īstenošana Latvijā 2022. gadā”; 

2.3. Nodibinājuma “Latvijas Dabas fonds” projekts “Dabas novērojumu portāla 

Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība”, 2022.gada aktivitātes; 

2.4. Latvijas Pašvaldību savienības projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana” 

3. Dažādi. 

 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

§ 1 
 

Par Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepciju 2022 – 2023   
Viedokli par koncepciju izsaka: Inga Račinska, Ingrīda Brēmere, Olga Trasuna, Jānis Rozītis, 

Māris Liopa  

 

1. Konceptuāli atbalstīt Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcijas 2022-2023 

projektu. 

2. Atbalstīt Konsultatīvās padomes locekļu sniegtos priekšlikumus un papildinājumus 

koncepcijai par dabas aizsardzības plānu izstrādi, sugu un biotopu stāvokļa aizsardzības 

pasākumu īstenošanu arī ārpus īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām un atbalstu NVO 

kapacitātes stiprināšanai un redakcionālus labojumus, t.sk. pagājušās sēdes Protokolā 

apkopotos priekšlikumus. (būtiskāko priekšlikumu apkopojums Protokola pielikumā Nr.1) 

 Jautājumu par atbalstu NVO kapacitātes stiprināšanas pasākumiem atkārtoti 

apspriest/izskatīt pēc esošā konkursa rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas 

2022.gada otrajā pusgadā.  

 
 

§ 2.1 

Nemēslo mežā 1-08/3/2022 AS “Latvijas valsts meži” 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

līdzekļiem. 

2. Aicinājums papildināt pieteikumu, lai tas aptvertu visu Memorandā ietverto apņemšanos 

izpildi un rekomendējams iekļaut satura izvērtējumu par paveikto, kas atspoguļo ne tikai 

skaitliskos rādītājus (bērnudārzu, cilvēku utt. skaits), bet arī izvērtēt, vai ir bijušas kādas 

izmaiņas jautājumu izpratnē. Tādējādi novērtējot sava projekta patieso ietekmi. 

 

§ 2.2 

FEE International programmu 
īstenošana Latvijā 2022. gadā 

1-08/4/2022 
       Nodibinājums “Vides 

izglītības fonds” 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

līdzekļiem. 

2. Rekomendējams iekļaut satura izvērtējumu par paveikto, kas atspoguļo ne tikai skaitliskos 

rādītājus (izglītības iestāžu, dalībnieku utt. skaits), bet arī izvērtēt, vai ir bijušas kādas 

izmaiņas jautājumu izpratnē (prioritāri, Ekoskolu programma, Zaļās atslēgas programma) 

vai slodžu/stāvokļa rādītājos (prioritāri, Zilā karoga programma). Tādējādi novērtējot sava 

projekta patieso ietekmi. 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

3. Priekšlikums projekta īstenotājam ņemt vērā ģeopolitiskā situācija, kas, diemžēl, var 

ietekmēt konkrēto projektu no tā īstenotāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Tas būtu, attiecīgi 

noformējot, iekļaujams aprakstā, papildus paredzot izmaiņas. 

 

§ 2.3 

Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv 
uzturēšana un attīstība 

1-08/5/2020 
       nodibinājums 

“Latvijas Dabas fonds” 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi. I.Račinka lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda līdzekļiem. 

 

§ 2.4 

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana 

1-08/35/2022 
       Latvijas Pašvaldību 

savienība 

Lēmums pieņemts vienbalsīgi 

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta projekta aktivitāšu finansēšanu no Fonda 

līdzekļiem. 

2. Kā iepriekšējā sasaukuma gaitā jau tika rekomendēts, piekrastes apsaimniekošanas 

pasākumu programmai jābūt mērķorientētai ar konkrētiem parametriem/nosacījumiem, lai 

tā nebūtu tikai infrastruktūras izveides vai kārtējo darbu veikšana apsaimniekošanā, bez 

konkrētām metodoloģijām, rezultātiem vai mērķiem.  

 

§ 3 

Dažādi   
 

1. Par nepieciešamību (kas jau pārvēršas pārvaldības riskā) aktualizēt un piemērot esošai 

situācijai Konsultatīvās Padomes nolikumu, jo virkne punktu neatbilst realitātei dzīvē un 

tas var radīt pamatu diezgan nopietnām konfliktsituācijām. 

a. Jautājumu par Nolikuma pilnveidošanu izskatīt nākamajā sēdē.  
b. Fonda administrācijai nosūtīt visiem KP nolikumu.    

2. Kā veicināt LVAF finansējuma pieejamības atpazīstamību. Konkursu popularizēšanā 
iesaistīt NVO.  

3. Nākamā sēdes provizoriski varētu notikt 28.aprīlis, klātienē VRAA telpās.  

 

Fonda konsultatīvās padomes  

priekšsēdētāja                   / Inga Račinska / 

 

Sēdi protokolēja 

LVAF Administrācijas Projektu nodaļas vadītāja                            / Inese Zvejniece / 
 

Pielikums Nr.1 – Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes priekšlikumi 


