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Latvijas vides aizsardzības fonda  

Konsultatīvās padomes sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.4 

Rīga 

 

2022.gada 24.maijā pulksten 15.00. 

 

Sanāksme notiek VRAA telpās, zāle Alberts, Alberta 10, Rīga 

Sanāksmē piedalās: 

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes locekļi:  

Jānis Rudzītis, 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 Ulme, nodibinājums “Vides izglītības fonds”, 

Jānis Matulis, biedrība “Latvijas Zaļā kustība”, 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

Jānis Rozītis, nodibinājums “Pasaules dabas fonds”, 

Māris Liopa, biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”  

/M.Liopa viedokli par atbalstu konkursu Nolikumu projektiem izsaka e-pastā, kas adresēts 

inese.zvejniece@vraa.gov.lv , May 24, 2022 12:29 PM /  

Elita Kalniņa, biedrība “Vides aizsardzības klubs” viceprezidente, 

Iveta Krauja, biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija”, 

Dace Āriņa, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” 

 

Sanāksmi protokolē: Inese Zvejniece, LVAF Administrācijas direktore 

 

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par 2022.gada projektu konkursu nolikumiem aktivitātēs:  

1.1.  “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana”  

1.2.  “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”.  

2. Dažādi. 

 

 

 

 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

§ 1.1 

 

Par projektu konkursa nolikumu aktivitātē: “Videi draudzīga dzīvesveida 

izglītojošu pasākumu īstenošana”  
Viedokli par konkursa nolikumu izsaka: Jānis Rudzītis, Ingrīda Brēmere, Olga Trasuna, Inga 

Račinska, Jānis Ulme, Jānis Matulis. 

1. Konceptuāli atbalstīt projektu konkursa nolikuma aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida 

izglītojošu pasākumu īstenošana” projektu. 

2. Atbalstīt un Fonda padomei sniegt sekojošus Konsultatīvās padomes priekšlikumus un 

papildinājumus konkursa nolikumam:  

- Nolikumā vai projekta iesnieguma veidlapā nodefinēt kā tiek attiecināta auditorijas 

noteikšana; 

- Nolikumā precizēt par projekta īstenotāja dalības un ekspozīcijas sagatavošanas 

izmaksu piemērošanu pasākumā;  

- Iekļaut kā atbalstāmās izmaksas pakalpojumu pozīcijā projekta īstenotāja dalības maksu 

un ekspozīcijas sagatavošanas izmaksas pasākumā, ja tādas tiek paredzētas;  

- 3.2. aktivitātei - Vides izglītības pasākumu organizēšana un īstenošana, kuros iesaistīti 
bērni un jaunieši, t.sk. aktivitātes ar tiešu ieguldījumu sabiedrības nākotnes līderos - 

nepiemērot nepieciešamību nodrošināt 10% pašu ieguldījumu biedrībām un 

nodibinājumiem; 

- Konsultatīvās padomes vērtēšanas kritēriji: = punktu sistēma + papildu prioritātes 

novērtējums. 

 

§ 1.2 

 

Par projektu konkursa nolikumu aktivitātē: “Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi”  
Viedokli par konkursa nolikumu izsaka: Jānis Rudzītis, Ingrīda Brēmere, Olga Trasuna, Inga 

Račinska, Jānis Ulme, Jānis Matulis. 

 

1. Konceptuāli atbalstīt projektu konkursa nolikuma aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi” projektu. 

2. Atbalstīt un Fonda padomei sniegt sekojošus Konsultatīvās padomes sagatavotos 

priekšlikumus un papildinājumus konkursa nolikumam:  

- Nolikum 2.1.2. punktā konkretizēt, kas ir ārpus ĪADT – piem., teritorijas kuros ir 

ĪADT sugas un biotopi vai Natura2000 tīklam svarīgas “konektivitātes” koridori” 

(atbalstāmas PAF noteiktās aktivitātes) vai Natura 2000 tīklam svarīgas savienotības 

teritorijas, kurās atbalstāmi Natura 2000 tīklu papildinošās zaļās infrastruktūras 

veicināšanas pasākumi; 

- Nolikuma 2.2. punktā ieteikt, ka DAP varētu definēt sugas un papildināt, ka atbalsts ir 

arī konkrētām apdraudētajām sugām aizsardzības pasākumiem, kam nav plāni;  



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

- Nolikumā precizēt vai konkursā var piedalīties pašvaldību institūcijas; 

- 2.2. aktivitātei - Apsaimniekošanas pasākumu ieviešana ārpus ĪADT un 

mikroliegumiem nepiemērot 10% līdzfinansējumu biedrībām un nodibinājumiem – arī 

ārpus IADT aizsardzība ir līdzvērtīga ĪADT, un piesaistīt finansējumu ārpus ĪADT ir 

vēl grūtāk nekā ĪADT teritorijās. Biotopu aizsardzība ārpus ĪADT ir ārkārtīgi 

nozīmīga sugu/biotopu konektivitātes nodrošināšanai mūsdienu fragmentētās biotopu 

struktūras kontekstā. Bet EK finansējums fokusējas tomēr uz Natura 2000 vietām, 

tāpēc tradicionāli nacionālais finansējums ir tas, kas aizpilda šo finansējuma “robu” 

arī citās ES valstīs.  

- Konsultatīvās padomes vērtēšanas kritēriji = izteikt viedokli, novērtēt prioritāti, 
obligāts komentārs vērtējumam; Augsta prioritāte (A), Vidēja prioritāte (V), Zema 

prioritāte (Z), projekts neatbilst projektu konkursa prioritātēm (N) 

 

 

§ 2 

Dažādi   
 

Pieņemt zināšanai Fonda administrācijas sniegto informāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

Fonda konsultatīvās padomes  

priekšsēdētāja                       / Inga Račinska / 

 

 

Sēdi protokolēja 

LVAF Administrācijas direktore /  Projektu nodaļas vadītāja              / Inese Zvejniece / 
 


