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Sēdes dienas kārtība:
1. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „Multisektoriālie projekti”
1.1. aktivitāte “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides
apdraudējuma risku novēršanai”;
2. Par konkursa nolikuma projektiem Vadlīnija „ Atbildīgs dzīvesveids – sabiedrības vides apziņas
veicināšana”
2.1. aktivitāte “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu
dzīvesveidu”;
3. Par projektu pārskatu veidlapām un Finansēšanas pieprasījuma formu.

Sēdes darba kārtība:
§ 1.1.
Par konkursa nolikuma projektu Vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitāte „ Praktiskās
vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai”
Izsakās: L.Zvingule, Z.Pīpkalēja

1.
2.

Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu.
Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:
2.1. Nolikuma 3. punktā "Atbalstāmās aktivitātes" ir teikts, ka aktivitātēm ir jābūt
praktiskām, tajā pašā laikā ir norādīts, ka talkas nav praktiska aktivitāte. Nepieciešams
skaidrot, kas tiek saprasts ar vārdu “praktisks”.
2.2. Nolikuma 3. punktā "Atbalstāmās aktivitātes" 3.lpp. ir teikts "aktivitātēm ir jābūt pēc
būtības praktiskām (netiek atbalstīta teorētisku semināru, apmācību, kursu, nometņu, talku
vai cita veida izglītojošu pasākumu rīkošana)", tajā pašā laikā dokumentā
"Piel_2_IESNIEGUMS" 2.4. punktā ir uzskaitītas aktivitātes, kas mūsuprāt nav praktiskas,
konkrēti runājot šī - "publisko ūdeņu pārvaldība un plānošana t.sk. iekšzemes publisko
ūdeņu izpēte, attīstības vīziju un apsaimniekošanas plānu izstrāde".
2.3. Nolikuma 3. punktā ir teikts "Projekta iesniegumā drīkst iekļaut tikai vienu Nolikuma
3.punktā minēto aktivitāti", bet tā arī neviena aktivitāte nav uzskaitīta. Pieņemam, ka runa ir
par aktivitātēm, kas ir minētas "Piel_2_IESNIEGUMS" 2.4. punktā – nepieciešams precizēt
nolikumu.
2.4. Ir neatbilstība starp nolikuma 3. punktā norādīto obligāti iesaistāmo cilvēku daudzumu
(visās aktivitātēs kopā mērķauditorijai jābūt vismaz 200 pašvaldības iedzīvotāji) un to, kas
tiek norādīts projekta pieteikumā - kopējais iesaistīto iedzīvotāju skaits nevar būt mazāks par
100.
2.5. Nolikuma 4.6.2.8. punktā ir teikts, ka komandējuma izmaksas ir neattaisnojami
izdevumi. Izvērtēt iespēju no tāmes izņemt laukā tādu pozīciju. Pašlaik tāmē ir izmaksu
pozīcija "Komandējumu izdevumi".
2.6. Izvērtēt iespēju pievienot atsauci uz Vides politikas pamatnostādnēm vai citu politikas
plānošanas dokumentu.
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§ 2.1.
Par konkursa nolikuma projektu Vadlīnijā „ Atbildīgs dzīvesveids – sabiedrības vides apziņas
veicināšana” aktivitāte „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi
draudzīgu dzīvesveidu”
Izsakās: L.Zvingule, Z.Pīpkalēja

1.
2.

Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavoto konkursa nolikuma projektu.
Konsultatīvā padome izsaka šādus priekšlikumus:
2.1. Nolikumā "NOLIKUMS_VDDzV_2018." 3. lpp. ir norādītas divas prioritārās tēmas.
Savukārt pieteikuma veidlapā, 3. lpp., tabulā 4.2. projekta pieteicējam ir iespēja pievienot
vēl citas tēmas. Nolikums ir jāpapildina ar informāciju par to, ka projekta pieteicējs var
izvēlēties arī citas tēmas vai no 4.2. tabulas ir jādzēš trešā izvēle "Citas (norādīt tēmas, t.sk.,
aprakstīt to izvēles pamatojumu un saistību ar videi draudzīga dzīvesveida
popularizēšanu)".
2.2. Izvērtēt iespēju atsauci ar tekstu "*-aizpilda, ja plānots piesaistīt projekta partnerus"
iekļaut arī zem tabulas 2. “Informācija par projekta partneriem".

§ 3.
Par projektu pārskatu veidlapām un Finansēšanas pieprasījuma formu
Izsakās: O.Beķeris, A.Jansons

1. Konsultatīvā padome konceptuāli atbalsta sagatavotās projektu pārskatu veidlapas un
Finansēšanas pieprasījuma formu bez būtiskiem komentāriem.

Latvijas vides aizsardzības fonda
konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs

________________________________

Protokolēja:
Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas
Projektu daļas vadītāja

______________________________

I.Brēmere

D. Krupenko
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