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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 13-22 

/lēmuma pieņemšana 08.12.2022 nesasaucot sēdi klātienē) 

 

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

administrācija) 02.12.2022. Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajai padomei (turpmāk - Fonda 

Konsultatīvā padome) izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai nosūtīja precizētas projektu pārskatu 

veidlapas ar piedāvājumu apvienot ceturkšņa pārskata formu un finansējuma saņemšanas pieprasījuma 

formu vienā dokumentā, lai mazinātu administratīvo slodzi projektu īstenotājiem un Fonda 

administrācijas darbiniekiem. Fonda Konsultatīvajai padomei tika lūgts izskatīt un izvērtēt ierosinātās 

izmaiņas, sniedzot Fonda padomei rekomendējošu atzinumu par izmaiņu lietderību, vērtējot tās kā 

atbalstāmas vai noraidāmas. 

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 – Liene Smalkā. 

 

Izskatāmie jautājumi:  

1. Izmaiņas un precizējumi projektu pārskatu veidlapās ar mērķi mazināt administratīvo slogu 

projektu īstenotājiem un Fonda administrācijas darbiniekiem.

http://www.vraa.gov.lv/
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§ 1 

 

Izmaiņas un precizējumi projektu pārskatu 

veidlapās ar mērķi mazināt administratīvo 

slogu projektu īstenotājiem un Fonda 

administrācijas darbiniekiem.          
Viedokli par veidlapām izsaka: Olga Trasuna, Inga Račinska, Jānis Ulme, Iveta Krauja. 

1. Atbalstīt Fonda administrācija piedāvātās izmaiņas projektu iesniedzamo pārskatu formās: 

− apvienojot projekta ceturkšņa pārskata formu un finansējuma saņemšanas pieprasījuma 

formu, vienā dokumentā – “Projekta progresa pārskats”, ievērojot principu “Nauda seko 

darbiem”.  

− aktualizējot Projekta Pēcuzraudzības perioda pārskatu, papildinot ar lūgumu sniegt 

informāciju par projekta rezultātu uzturēšanas izdevumiem periodā, veiktajām investīcijām; 

− Noslēguma pārskata veidlapā precizējot tāmes budžeta pozīcijas nosaukumus un sadaļu par 

noslēgto līgumu uzkaiti pārceļot no Aktivitāšu daļas uz pārskata Finanšu daļu, lai tieši 

sasaistītu konkrētus līgumus ar pārskatā iekļautiem maksājumiem 

2. Papildus izteikts tehnisks komentārs: 

− lūgums precizēt, vai noslēguma pārskatā 2.1. punktā nav jābūt "progresa pārskatiem", jo 

pašlaik veidlapā norādīti tikai “ceturkšņa pārskati”. 

 

   

LVAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja                                 /  I.Račinska /  

 

 Protokolēja /apkopoja saņemtos viedokļus/: 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  

 Projektu nodaļas vecākā eksperte                                        / L.Smalkā /  


