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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 12-22 

/lēmuma pieņemšana 28.11.2022 nesasaucot sēdi klātienē) 

 

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

administrācija) 16.11.2022. Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajai padomei (turpmāk - Fonda 

Konsultatīvā padome) izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai nosūtīja VZI APP “Nacionālais Botāniskais 

dārzs” projekta “Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas 

un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam” 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 – Sarmīte Pastere. 

 

Izskatāmie jautājumi:  

1) Projekts, Nr. 1-08/128/2022, VZI APP  “Nacionālais Botāniskais dārzs”, “Nacionālā botāniskā 

dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja 

nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam”.

http://www.vraa.gov.lv/
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§ 1 

 

Nacionālā botāniskā dārza Ex situ 

genofonda kolekciju un ekspozīciju 

uzturēšanas un eksponēšanas daļēja 

nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam        1-08/128/2022 

VZI APP “Nacionālais 

Botāniskais dārzs” 

Viedokli par projekta iesniegumu izsaka:  

- Inga Račinska – Atbalstīt. 

- Jānis Matulis – Atbalstīt. 

- Māris Liopa – Atbalstīt.  

- Olga Trasuna – Atbalstīt. 

- Dace Āriņa – Atbalstīt. 

- Ingrīda Brēmere - Atbalstīt. 

- Jānis Rozītis - Atbalstīt. 

- Jānis Ulme – Atbalstīt. 

- Iveta Krauja – Atbalstīt. 

- Anete Bilzēna – Atbalstīt. 

- Elita Kalniņa – neizteica viedokli. 

Izteikto viedokļu pamatojums: 

I.Račinska - Nacionāla botāniska dārza projektu “Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda 

kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. 

gadam” rosinu ATBALSTĪT. Ņemot vērā kosmiskās elektroenerģijas un apkures izmaksas tāmē, 

gribētos lūgt NBD skatījumu par saules enerģijas (vai citu atjaunīgo enerģiju) izmantošanas potenciālu. 

Pieņemu ka NBD to ir jau kaut kad vērtējis: cik lielas investīcijas būtu nepieciešamas un cik lielu daļu 

no patēriņa būtu iespējams šādi nodrošināt. 

O.Trasuna - Vērtēju NBD projektu "Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un 

ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam" kā 

atbalstāmu. Pievienojos Ingas komentāram / jautājumam par atjaunojamo energoresursu (saules 

enerģija) izmantošanas iespējām. 

Ņemot vērā izteiktos vērtējumus un viedokļus, Konsultatīvā padome atbalsta projekta 

finansēšanu no Fonda līdzekļiem. 

 

 

   

LVAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja                                 /  I.Račinska /  

 

 Protokolēja /apkopoja saņemtos viedokļus/: 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  

 Projektu nodaļas vecākā eksperte                                        / S.Pastere /  


