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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 6-22 

/lēmumu pieņemšana 25.07.2022 nesasaucot sēdi klātienē/ 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk - Fonds) administrācija 

informē, ka ir noslēgusies projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” izsludinātā konkursa iesniegumu 

iesniegšana aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. Iesniegti 39 

projektu iesniegumi, kas tiek nodoti Konsultatīvās padomes vērtēšanai.  

Saskaņā ar projektu konkursa Nolikuma (apstiprināts ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2022. 

gada 12.maija sēdes Nr.3 lēmumu §1) 7.2.punktu - Projektu kvalitātes, finanšu un sabiedriskā nozīmīguma 

izvērtēšana, Fonda Konsultatīvā padome veic Projekta sabiedriskā nozīmīguma izvērtējumu atbilstoši 

konkursa Nolikuma pielikumā Nr.6 noteiktajiem kritērijiem, t.sk. sniedz savu viedokli, ieteikumu vai 

rekomendāciju par projekta finansēšanas nepieciešamību / prioritāti / lietderību no Fonda līdzekļiem. 

Lai izslēgtu interešu konflikta iespējamību, aicinām Konsultatīvās padomes locekļus būt koleģiāliem un 

apzinīgi veikt iedalīto projektu iesniegumu vērtēšanu. Ja kādam Konsultatīvās padomes loceklim var 

rasties, vai ir, interešu konflikts attiecībā uz iedalītā projekta vērtēšanu, lūgums savlaicīgi informēt Fonda 

administrāciju par iepriekšminēto apstākļu iespējamību un turpmāk nepiedalīties attiecīgā projekta (vai 

projektu) vērtēšanā.  

 

Projektu iesniegumi vērtēšanai un informācijai nosūtīti sekojošiem Konsultatīvās padomes 

locekļiem -  

Jānim Matulim, Dacei Āriņai, Ingrīdai Brēmerei, Elitai Kalniņai, Ingai Račinskai, Ivetai Kraujai, Olgai 

Trasunai, Mārim Liopam, Anetei Bilzēnai, Jānim Rozītim un Jānim Ulmei (pielikums Nr.1 - Vēstule 

Konsultatīvās padomes locekļiem) 

Sēdi protokolē - 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu nodaļas Vecākā eksperte – Dace Krupenko 

 
 

 

Izskatāmie jautājumi: 

1) Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” izsludinātā konkursa aktivitātē „ Sadarbības 

projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” projektu iesniegumu izskatīšana un 

Konsultatīvās Padomes vērtējuma apkopojums. 
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§ 1 

Par projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” izsludinātā konkursa aktivitātē „Sadarbības 

projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” projektu iesniegumiem 

 

1. Saskaņā  ar  projektu  konkursa  Nolikumu – Projekta sabiedriskā nozīmīguma vērtējumu veic 

Fonda Konsultatīvā padome atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.6 norādītajiem piemērojamiem 

vērtēšanas kritērijiem. Fonda konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs un tā sniedz 

vienīgi viedokli par vērtējumu. Konsultatīvās padomes gala vērtējums punktu izteiksmē katram 

projektam tiek aprēķināts no saņemto vērtējumu aritmētiskā vidējās vērtības, kas papildināts ar 

Konsultatīvās padomes viedokli, ieteikumu, rekomendāciju par projekta finansēšanas 

nepieciešamību / prioritāti / lietderību no Fonda līdzekļiem. 

2. Vērtējumu par projektu iesniegumiem neiesniedza nodibinājuma “Vides izglītības fonds” 

deleģētais pārstāvis - Jānis Ulme. 

3. Apstiprināt Konsultatīvās padomes vērtējumu un viedokļu apkopojumu par projektu 

iesniegumiem aktivitātē „Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”. 

Izvērsts projektu iesniegumu vērtējums pielikumā Nr.2 

4. Konsultatīvās padomes vērtējumu un viedokļu apkopojumu par aktivitātē „ Sadarbības projekti 

vides politikas veidošanai un īstenošanai” iesniegtajiem projektu iesniegumiem sniegt Fonda 

padomei gala vērtējuma pieņemšanai.  

 

 

 

 

 

 

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja                                              /  I.Račinska /  

 

 Protokolēja /apkopoja saņemtos viedokļus/: 

 Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas  

 Projektu nodaļas Vecākā eksperte                                        / D.Krupenko /  

 


