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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 14-22 

/lēmuma pieņemšana 14.12.2022 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 vadītāja – Dace Krupenko 

 

Izskatāmie jautājumi:  

1. Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” pasākumu pieteikumu 

iesniegšanas, izskatīšanas, finansēšanas un izpildes kārtība”. 

 

 

§ 1 

 

Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 

“Nozares vides projekti” pasākumu 

pieteikumu iesniegšanas, izskatīšanas, 

finansēšanas un izpildes kārtība”          
Viedokli par nolikumu izsaka: J.Matulis, E.Kalniņa, O.Trasuna, D.Āriņa, M.Liopa, A.Bilzēna, 

I.Račinska 

Izteiktie viedokļi: 

J.Matulis – Iebildumu nav. 

E.Kalniņa – Iebildumu nav. 
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O.Trasuna – LVPA sniedz komentārus Nolikuma failā. 

D.Āriņa – Iebildumu un komentāru nav! 

M.Liopa – Iebildumu un komentāru nav  

I.Račinska – Iebildumu nav. 

A.Bilzēna – Komentāru nav. 

1. Konceptuāli atbalstīt nolikuma Valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” 

pasākumu pieteikumu iesniegšanas, izskatīšanas, finansēšanas un izpildes kārtība” projektu. 

2. Fonda padomei sniegt sekojošus Konsultatīvās padomes priekšlikumus un papildinājumus 

nolikumam:  

− pašlaik kārtība ,kādā tiek vērtēti nozares vides projekti, ir diezgan formāla un vēlētos redzēt 

lielāku LVAFA KP lomu pēc būtības, vērtējot konkrēto projektu prioritāti. 

− Nolikumā nav skaidri noteikts, uz kāda pamata tiek izvēlēti projekti un veidots Nolikumā 

pieminētais VARAM prioritārais saraksts. 

− Pašlaik KP viedoklim ir formāls raksturs. Lai saprastu, kādas ir VARAM prioritātes un kā 

tās tiek noteiktas, būtu labi zināt kritērijus un iekļaut arī LVAF KP vērtējuma lapā iespēju 

noteikt, cik prioritārs ir sabiedrības (NVO - biedri) ieskatā attiecīgais projekts/-i. 

− Papildus priekšlikumiem īstenošanai, sniegt iespēju arī KP izvērtēt projekta nepieciešamību 

atbilstoši kritērijiem, ko tālāk izmantot Fonda padome (piemēram, sagrupējot tos trīs (vai 

piecās) grupās (skala prioritārs/būtisks pienesums – nav prioritārs/mazs pienesums).  

2. Papildus izteikts tehnisks komentārs: 

− lūgums precizēt, Nolikumā lietojot vienu terminu “projekti” vai “pasākumi”; 

− 2.1. punktā vārdu “kontroles” aizstāt ar vārdu “uzraudzības”. 

 

   

LVAF Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece                                /  I.Brēmere/  

 

 Protokolēja /apkopoja saņemtos viedokļus/: 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  

 Projektu nodaļas vadītāja                                         / D.Krupenko /  


