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Vides konsultatīvās padomes (VKP) pirmā sēde  

 

PROTOKOLS 
 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,  

Rīga, Peldu iela 25,  

101. telpa, plkst. 15:00 
 

 

2020. gada 21.janvāris 

 

1. Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas 

 

2. Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas 

 

3. Citi jautājumi 

 
Sēdē piedalās ministrijas pārstāvji: 

 

Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības 
departamenta direktore, vērtēšanas komisijas vadītāja; 

Ieva Stankeviča, Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas 

nodaļas vecākā eksperte; 
Valdis Puriņš, Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs. 

 

Sēdē piedalās Vides konsultatīvās padomes pārstāvji: 

 
1. Alvis Birkovs, biedrība, „Latvijas Makšķernieku asociācija”; 

2. Andis Mizišs, biedrība „Vides fakti”; 

3. Antons Mikoss, biedrība „Latvijas Biškopības biedrība”; 
4. Dace Āriņa, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”; 

5. Elita Kalniņa, biedrība “Vides aizsardzības klubs”; 

6. Jana Simanovska, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”; 

7. Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”; 
8. Jānis Rozītis, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”; 

9. Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”; 

10. Jānis Ulme , nodibinājums „Vides Izglītības fonds”; 
11. Juris Jātnieks, nodibinājums “Teiču dabas fonds”; 

12. Kristīna Veidemane, biedrība „Baltijas Vides forums”; 

13. Lelde Eņģele nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”; 
14. Līga Brūniņa, biedrība “Baltijas krasti”; 

15. Līga Strazdiņa, biedrība „Latvijas Botāniķu biedrība”; 

16. Olga Meļņičenko, biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”; 

17. Valdis Bisters, biedrība “Cleantech Latvia”; 
18. Viesturs Ķerus, biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”; 

 

Vēlēšanu sanāksmē nepiedalās: 

  
1. Anitra Tooma, biedrība „Vides vārds”;  bet vēlēšanās pilnvaro pārstāvēt ar balsstiesībām Janu 

Simanovsku no biedrības „Ekodizaina kompetences centrs”; 
2. Mairita Lūse, biedrība “Zero Waste Latvija”, vēlēšanās pilnvaro pārstāvēt ar balsstiesībām Janu 

Simanovsku; 

3. Andis Liepa, nodibinājums “Ķemeru Nacionālā parka fonds”, bet vēlēšanās pilnvaro pārstāvēt ar 
balsstiesībām Viesturu Ķeru, no biedrības “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”. 
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Sēdi atklāj: Daiga Vilkaste, vēlēšanu komisijas vadītāja, informējot, ka šī ir pirmā Vides konsultatīvās 

padomes (VKP) sēde, kurā no klātesošo vidus ir jāievēl VKP priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

 
Sēdi protokolē: Ilze Trušinska, Vides konsultatīvās padomes sekretāre 

1. Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

Daiga Vilkaste norādīja, ka atbilstoši  2007. gada 27.marta Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 209. 
“Vides konsultatīvās padomes nolikums” ir nepieciešams izvirzīt ne mazā kā 2 pārstāvjus VKP 

priekšsēdētāja amatam. Daiga Vilkaste aicināja klātesošos izvirzīt iespējamos kandidātus. 

No klātesošajiem VKP priekšsēdētāja amatam izvirzīja Janu Simanovsku, kas pārstāv biedrību 

“Ekodizaina kompetences centrs”. 
 

Viesturs Ķerus kā iespējamo kandidātu VKP priekšsēdētāja amatam izvirzīja Juri Jātnieku, kas pārstāv 

nodibinājumu “Teiču dabas fonds”. 
 

Jānis Rozītis kā iespējamo kandidātu VKP priekšsēdētāja amatam izvirzīja Jāni Brizgu, kas pārstāv 

biedrību „Zaļā brīvība”. 
 

Jānis Brizga norādīja, ka nekandidēs un atsauc savu dalību izvirzītajam amatam. 

 

Notika balsošana par pirmo kandidātu Janu Simanovsku, kas pārstāv biedrību “Ekodizaina kompetences 
centrs” kā iespējamo VKP priekšsēdētāju. 

 

Par  - 5 balsis 

 

Notika balsošana par otro kandidātu Juri Jātnieku, kas pārstāv nodibinājumu “Teiču dabas fonds” kā 

iespējamo VKP priekšsēdētāju. 

 

Par – 13 balsis 

 

Lēmums: 

Ar klātesošo balsu vairākumu (13 balsis) par Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāju tiek 

ievēlēts  Juris Jātnieks. 

 
2. Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. 

Jānis Rozītis kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieci izvirzīja Janu Simanovsku kas pārstāv 

biedrību “Ekodizaina kompetences centrs” kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieka kandidātu. 

No klātesošajiem kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieci izvirzīja arī Daci Āriņu, kas pārstāv 
biedrību “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”. 

No klātesošajiem kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieci izvirzīja arī Olgu Meļņičenko, kas pārstāv 

biedrību “Latvijas vides pārvaldības asociāciju”. 

 

Notika balsošana par  Janu Simanovsku, kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieci. 

 

Par - 14 balsis 

 

Notika balsošana par Daci Āriņu kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieku. 

 

Par – 3 balsis 

 

Notika balsošana par Olgu Meļņičenko kā iespējamo VKP priekšsēdētāja vietnieku 

 

Par – 1 balss 
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Lēmums: 

Ar klātesošo balsu vairākumu (14 balsis) par Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētāja 

vietnieci tika ievēlēta Jana Simanovska no biedrības “Ekodizaina kompetences centrs”. 

*** 

VKP šogad jāsadarbojas ar Ministriju Latvijai svarīgākajās vides un dabas saglabāšanas prioritātēs - 

klimata maiņas ietekmju mazinošo rīcību izvēlē, atkritumu daudzuma samazināšanā, to šķirošanā, kā arī 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Kā zināms, biodaudzveidība ir tā Latvijas dabas kapitāla daļa, 

kuru atjaunot ir grūti vai pat neiespējami. Izzūdot sugām un dzīvotnēm visā Pasaulē, 

pieaug  biodaudzveidības nozīme, globālais pieprasījums un arī nosacītā monetārā vērtība. 
 Latvijā turpinām zaudēt dabas vērtības pļavās, mitrājos un mežos, tāpēc VKP veltīs uzmanību un 

kompetenci šo ekosistēmu saglabājošu un atjaunojošu rīcību un resursu iekļaušanai vides nozares 

stratēgiskajos un plānošanas dokumentos. Vēlam savstarpēju cieņu un racionālu sadarbību!" 

Juris Jātnieks ierosināja, ka vajadzētu vienoties par nākamo VKP sēdi, un piedāvāja kā vienu no 
iespējamajiem sēdes datumiem 4.februāri 

 

 

Nākamā VKP sēde 12. februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKP vēlēšanu komisijas vadītāja                                                           /Daiga Vilkaste / 

 

VKP sēdes vadītājs                                                                                /Juris Jātnieks / 

 

VKP sēdes protokoliste                                                                           /Ilze Trušinska/ 


