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Latvijas vides aizsardzības fonda 

Konsultatīvās padomes sēdes 

 PROTOKOLS Nr. 8-22 

/lēmumu pieņemšana 30.08.2022 nesasaucot sēdi klātienē/ 

 

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

informē, ka ir noslēgusies projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un 

aizsardzība” izsludinātā konkursa iesniegumu iesniegšana aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa 

uzlabošanas pasākumi”. Iesniegti 10 projektu iesniegumi, kas tiek nodoti Konsultatīvās padomes 

vērtēšanai.  

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

gada 30.jūnija sēdes Nr.4 lēmumu § 2.2.) 5.2.punktu - Projektu kvalitātes, finanšu un sabiedriskā 

nozīmīguma izvērtēšana, Fonda Konsultatīvā padome izsaka viedokli par katra projekta prioritāti (Augsta 

prioritāte (A), Vidēja prioritāte (V), Zema prioritāte (Z), projekts neatbilst projektu konkursa 

atbalstāmajām aktivitātēm (N)), un par katru projektu sniedz komentāru vērtējumam vai ieteikumu / 

rekomendāciju par projekta finansēšanas nepieciešamību. 

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 Vecākais eksperts – Mārtiņš Ozols 

 
 

 

Izskatāmie jautājumi: 

1) Projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” 

izsludinātā konkursa aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” projektu 

iesniegumu izskatīšana un Konsultatīvās Padomes vērtējuma apkopojums. 
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§ 1 

Par projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” 

izsludinātā konkursa aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi” projektu 

iesniegumiem 

 

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

Fonda Konsultatīvā padome, izsakot viedokli par katra projekta prioritāti (Augsta prioritāte (A), 

Vidēja prioritāte (V), Zema prioritāte (Z), projekts neatbilst projektu konkursa atbalstāmajām 

aktivitātēm (N)), un par katru projektu sniedz komentāru vērtējumam vai ieteikumu / 

rekomendāciju par projekta finansēšanas nepieciešamību. 

2. Apstiprināt Konsultatīvās padomes vērtējumu un viedokļu apkopojumu par projektu 

iesniegumiem aktivitātē „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi”. Izvērsts projektu 

iesniegumu vērtējums pielikumā Nr.2 

3. Konsultatīvās padomes vērtējumu un viedokļu apkopojumu par aktivitātē „Sugu un biotopu 

stāvokļa uzlabošanas pasākumi” 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 Vecākais eksperts                                      / M.Ozols /  

 


