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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 10-22 

/lēmuma pieņemšana 12.10.2022 nesasaucot sēdi klātienē) 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk – Fonda 

administrācija) 05.10.2022. Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajai padomei (turpmāk - Fonda 

Konsultatīvā padome) izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai nosūtīja SIA „Vides serviss” projekta 

“Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija” iesniegumu, kas iesniegts 

Fonda administrācijā saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2012. gada 28. novembra 

sēdes lēmumā Nr.9 § 2.4. apstiprinātajiem nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no 

valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un 

nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai.  Saskaņā ar nosacījumiem Fonda 

Konsultatīvā padome izskata iesniegto projekta iesniegumu un vērtē tā atbilstību šo Nosacījumu 1. un 

2. punktam, sniedzot Fonda padomei rekomendējošu atzinumu par projektu novērtējot to kā prioritāri 

atbalstāmu; atbalstāmu vai noraidāmu. 

Projektu iesniegumi vērtēšanai un viedokļa sniegšanai nosūtīti sekojošiem Konsultatīvās padomes 

locekļiem -  

Anetei Bilzēnai, Dacei Āriņai, Elitai Kalniņai, Ingai Račinskai, Ingrīdai Brēmerei, Ivetai Kaujai, Jānim 

Matulim, Jānim Rozītim, Jānim Ulmei, Mārim Liopam, Olgai Trasunai (pielikums Nr.1 – e-pasts, vēstule 

Konsultatīvās padomes locekļiem). 

Sēdi protokolē - 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu nodaļas vecākā eksperte – Daina Višķere. 

 

Izskatāmie jautājumi:  

1) Projekts, Nr. 1-08/116/2022, SIA “Vides serviss”, “Sadzīves atkritumu apglabāšanas 

poligona “Grantiņi” rekultivācija”.

http://www.vraa.gov.lv/
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§ 1 

 
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona 

“Grantiņi” rekultivācija 
1-08/116/2022 

SIA “Vides serviss” 

Viedokli par projekta iesniegumu izsaka:  

- Inga Račinska – Atbalstīt daļēji 

- Iveta Krauja – Atbalstīt daļēji 

- Māris Liopa – Atbalstīt daļēji 

- Olga Trasuna – Atbalstīt daļēji 

- Anete Bilzēna – Atbalstīt daļēji 

- Jānis Matulis – Atbalstīt daļēji 

- Dace Āriņa – Atbalstīt daļēji 

- Jānis Rozītis – Atbalstīt daļēji 

Izteikto viedokļu pamatojums: 

I. Račinska - Atkritumu jomu pārzinu vāji, tāpēc nācās konsultēties ar kolēģiem. Ja pareizi saprotu, 

rekultivācija tiek iekļauta tarifā, bet šo konkrēto atkritumu poligonu pašvaldība ar savu 

apsaimniekotāju nesen pārņēmusi no iepriekšējā apsaimniekotāja, un pa šo laiku nav uzkrāts priekš 

rekultivācijas. Izvērtējot situāciju, mans balsojums būtu atbalstīt daļēji. Noteikti 

neatbalstu  virsizdevumu 20 681.87 eiro un peļņas 20 681.87 eiro finansēšanu no LVAFA līdzekļiem. 

Gribētu arī redzēt cenu aptaujas dokumentāciju.  

D. Āriņa - SIA „Vides serviss” projekta “Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” 

rekultivācija” iesniegumu vērtēju kā daļēji atbalstāmu - neatbalsot par izdevumos iekļautās peļņas 

segšanu no LVAF. 

J. Rozītis - Izskatot LVAF KP vērtēšanā iesniegto projektu iesniegumu, anotāciju, tāmi un citu ar 

projektu saistīto dokumentāciju mans viedoklis:  

• SIA "Vides serviss" projektu "Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Grantiņi" 

rekultivācija" - daļēji atbalstīt, sniedzot LVAF līdzfinansējumu ne vairāk 50% apjomā 

no projekta iesniegumā uzrādītām kopējām rekultivācijas projekta īstenošanas 

izmaksām, atlikušo finansējumu nodrošinot Bauskas novada pašvaldībai. 

Pamatojums - prioritāra atbildība par rekultivāciju ir Bauskas novada domei, t.sk. iepriekš 

veicot  rekultivācijas uzkrājumu. LVAF, atbalstot 100% rekultivācijas projekta īstenošanu, sniegtu arī 

nepārprotamu precedentu citām pašvaldībām par atbalsta pieejamību pašvaldību saistību izpildei vides 

jomā. Paralēli, kaut post factum, tomēr nav arī izvērtējams cik Bauskas novada pašvaldība un iepriekš 

citas šīs teritorijas pašvaldības bijušas aktīvas iedzīvotāju izglītības iniciatīvu īstenošanā par atkritumu 

mazināšanu, kā arī cik aktīvi bijusi veicināta un efektīvi attīstīta atkritumu šķirošana.  

I.Krauja - LIA viedoklis - t.i. DAĻĒJI ATBALSTĀMS. 

O.Trasuna - Pievienojos Ingas viedoklim - daļēji atbalstu, noteikti neatbalstot LVAF finansējumu 

peļņai un virsizdevumiem. 

A.Bilzēna - Pilnībā pievienojos Ingas un Olgas paustajam redzējumam: 

- atbalstu daļēji, kopumā;  

- atruna, NEatabalstīt pełņu un virsizdevumus. 
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M.Liopa - Par SIA „Vides serviss" - "Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Grantiņi" 

rekultivācija" projekta iesniegumu novērtēju kā daļēji atbalstāmu - jo neatbalstu par izdevumos 

iekļautās peļņas segšanu no LVAF. 

J.Matulis - Atbalstu kolēģu viedokli un SIA „Vides serviss” projektu “Sadzīves atkritumu 

apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija” kā daļēji atbalstāmu.  

Ņemot vērā izteiktos vērtējumus un viedokļus, Konsultatīvā padome daļēji atbalsta projekta 

finansēšanu no Fonda līdzekļiem, neatbalstot projekta izdevumos iekļautās peļņas un 

virsizdevumu segšanu no Latvijas vides aizsardzības fonda finansējuma. 

 

 

 

 

 

   

LVAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja                                 /  I.Račinska /  

 

 Protokolēja /apkopoja saņemtos viedokļus/: 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  

 Projektu nodaļas vecākā eksperte                                        / D.Višķere/  


