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Vides konsultatīvās padomes  

(VKP) vēlēšanu sanāksmes 
 

PROTOKOLS 

 

LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

 Rīga, Peldu iela 25, 409.telpa, plkst.14:00 

 

2017. gada 18.janvāris 

 

Vēlēšanu darba kārtība 

 

14:00-14:10 

 

Vēlēšanu sanāksmes atklāšana 

Māris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijas, Koordinācijas departamenta direktors, vēlēšanu  

komisijas vadītājs 

Juris Jātnieks, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

14:10-14:40 Biedrības vai nodibinājuma (organizācijas) „vizītkarte”  

(iepazīstināšana ar organizācijas darbību, mērķiem un tās 

 lomu VKP darbā; katram pārstāvim ~ 1 min.) 

14:40-14:50 Vides konsultatīvās padomes locekļu vēlēšanas 

(piedalās viens pārstāvis no katras organizācijas) 

14:50-15:30 Pārtraukums ( vērtēšanas komisija veic vēlēšanu rezultātu 

 apkopošanu) 

15:30-15:40 Vēlēšanu rezultātu paziņošana 
 

 

Vēlēšanu sanāksmē piedalās: 

 

Māris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Koordinācijas 

departamenta direktors, vēlēšanu komisijas vadītājs;  

 

Ēriks Leitis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības 

departamenta, Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais konsultants; 

 

Ērika Lagzdiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vides aizsardzības 

departamenta vecākā eksperte; 

 

 

Vides nevalstisko organizāciju pārstāvji: 

 

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

2. Andis Mizišs, biedrība „Vides fakti”; 

3. Andrejs Briedis, biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” 

4. Andris Zariņš, biedrība „Par Zaļu pierīgu”; 

5. Angelika Bondare, biedrība „Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija”; 
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6. Anitra Tooma, biedrība „Vides vārds”; 

7. Antons Mikoss, biedrība „Latvijas Biškopības biedrība”; 

8. Artūrs Jansons, biedrība „ homo:ecos”; 

9. Edmunds Cepurītis, nodibinājums „Vides Izglītības fonds”; 

10. Elīna Kolāte, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”; 

11. Ieva Līga- Duļevska, biedrība „Latvijas, zeme, daba, tauta; 

12. Ingrīda Krīgere, biedrība „Latvijas Kūdras asociācija”; 

13. Jana Simanovska, biedrība „Ekodizaina kompetences centrs”; 

14. Jānis Baumanis, biedrība „Latvijas Mednieku savienība”; 

15. Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”; 

16. Jānis Švirksts, biedrība „Latvijas Mežu sertifikācijas padome”; 

17. Juris Jātnieks, nodibinājums „ Teiču dabas fonds”; 

18. Klinta Priedenfelde, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”; 

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

20. Lelde Eņģele nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”; 

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

22. Mārtiņš Niklass, biedrība „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”; 

23. Selīna Vancāne, biedrība „Latvijas Zaļā kustība”; 

24. Valts Vilnītis, biedrība „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”; 

25. Viesturs Ķerus, biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”; 

 
Vēlēšanu sanāksmē nepiedalās: 

 

1. Elita Kalniņa, biedrība „Vides aizsardzības klubs” (pilnvaro pārstāvēt ar balsstiesībām 

Anitru Toomu); 

2. Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”( pilnvaro pārstāvēt ar balsstiesībām Edmundu 

Cepurīti); 

3. Māris Olte, biedrība „Makšķernieku organizāciju sadarbības padome”(pievienojās 

sanāksmē ar nokavēšanos, kad tika paziņoti vēlēšanu rezultāti); 

 
Vēlēšanu sanāksmi vada: Māris Klismets, Koordinācijas departamenta direktors, vēlēšanu 

komisijas vadītājs; 

 

Vēlēšanu sanāksmi protokolē: Ilze Trušinska, Vides konsultatīvās padomes sekretāre; 

 

Vides konsultatīvās padomes locekļu vēlēšanas. 

 
Vēlēšanu sanāksmes atklāšana 

 

Sanāksmi atklāj vēlēšanu komisijas vadītājs Māris Klismets, izsakot pateicību iepriekšējām 

Vides konsultatīvās padomes sasaukumam par darbību 2016. gadā. 

Māris Klismets informēja, ka VKP darbojas kopš 2003. gada. Laika gaitā interese dalībai 

VKP nav mazinājusies. Viņš uzsvēra, ka VKP iesniegtie priekšlikumi ir nozīmīgi un vērā 

ņemami, un līdz šim ir mēģināts nodrošināt pēc iespējas labu VARAM un vides organizāciju 

sadarbību.  

Māris Klismets īsumā iepazīstināja ar VKP vēlēšanu sēdes norises darba kārtību. 

 

Māris Klismets papildināja, ka VKP vēlēšanu komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 17.janvāra rīkojumu Nr.1-2/11 

Šogad dalībai VKP vēlēšanās pieteikušās 28 biedrības un nodibinājumi. 
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Māris Klismets informēja, ka šajā gadā dalībai VKP vēlēšanās ir pieteikušās arī jaunas 

organizācijas, kas līdz šim nav piedalījušās. 

Komisijas vadītājs piebilda, ka bija izveidojusies situācija ar biedrību „homo:ecos”, kas savu 

pieteikumu dalībai VKP vēlēšanās bija iesniegusi ar nelielu kavēšanos. Šajā sakarā visiem 

vēlēšanu dalībniekiem bija izsūtīta informācija elektroniski ar aicinājumu sniegt viedokli, vai 

nav iebildumu, ka organizācija piedalās VKP vēlēšanās. Iebildumi no organizācijām netika 

saņemti un biedrība tika aicināta piedalīties VKP vēlēšanu procesā. 

Māris Klismets informēja, ka VKP vēlēšanas notiek atbilstoši 2007.gada 27.marta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.  

 

Juris Jātnieks pateicās par pagājušā gadā sniegto iespēju kopīgi darboties VKP. Vienā no 

pēdējām sanāksmēm jau tika apspriests par 2016. gadā padomes ietvaros paveikto, kas bija 

vairāk izdevies, un kas ne tik ļoti. Galvenais, kas motivēja darboties padomē un tās vadīšanā, 

ka tika panākta vairāk kā pozitīva sinerģija. Tika panākta pozitīva sadarbība, lai veicinātu labo 

gribu. Tas nozīmē, ka sanākot kopā vienas nozares dažādiem pārstāvjiem, bez papildus 

investīciju ieguldīšanu ar labo gribu var panākt pozitīvus sadarbības rezultātus. Un tādu pašu 

darba gaisotni viņš novēlēja arī 2017. gadā. 

 

Māris Klismets aicināja katras organizācijas pārstāvi informēt par savas biedrības vai 

nodibinājuma darbību un plānoto ieguldījumu un mērķiem darbojoties VKP. 

 

Biedrību un nodibinājumu prezentācijas. 

 

Ieva Līga Duļevska informēja, ka pārstāv biedrību „ Latvijas, zeme, daba, tauta” , kas ir jauna 

biedrība un dibināta 2016. gada jūnija beigās. Pamatmērķis biedrībai ir veidot sinerģiju starp 

Latvijas valsts resursu saudzīgu lietošanu un izmantošanu, veicinot arī tautsaimniecības 

attīstību, uzlabojot katra indivīda dzīves kvalitāti un dzīves apstākļus. Biedrība tika izveidota 

apvienojoties vairākiem interesentiem, aktīviem iedzīvotājiem, un darba grupām. Visas šīs 

darba grupas darbojās saistībā ar Rail Baltic plānošanas procesa izvērtēšanu. Viņa pārstāv 

Vidzemes reģionu, tanī skaitā Salacgrīvu, Limbažus un Sējas novadu. Organizācija pārstāv 

„Homo sapiena” intereses, un ir svarīgi, lai cilvēki, kas dzīvo Latvijā saprastu un izvērtētu, 

savas iespējas un ieguldījumu vides sakārtošanā. 

 

Jānis Švirksts informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Mežu sertifikācijas padome”, kas 

darbojas jau vairāk kā desmit gadus. Padomi pārstāv apmēram 31 biedrs, tajā skaitā 29 

organizācijas un 2 individuālie biedri. Pārstāv 1,7 milj. ha mežu apsaimniekotāju, kas ir 

faktiski vairāki tūkstoši cilvēku, kas ir saistīti ar šo nozari. Ņemot vērā padomes nolikumu, 

tad organizācijas pienesums būtu uzklausīt un ņemt vērā sabiedrības viedokli, kas skar un 

attiecās uz meža nozari. 

 

Artūrs Jansons informēja, ka pārstāv biedrību „homo:ecos:” un izteica atvainošanos par 

nokavēšanos ar pieteikuma iesniegšanu. Organizācija dibinātā kā domubiedru kopa 

2007.gadā. Biedrības pamatmērķis un uzdevums ir veidot videi draudzīgu sabiedrību, rast 

ilgtspējīgus risinājumus cilvēku ikdienas paradumos, tā lai sauklis „zaļākā valsts pasaulē” 

būtu reālā valsts situācija. Biedrība pārsvarā darbojas ar vides izglītības un sabiedrības 

informēšanas projektiem. Pienesums VKP savas kompetences ietvaros sniedzot viedokli tur, 

kur tas ir bijis nepieciešams, un VKP uztver kā domubiedru kopumu, kur notiek informācijas 

apmaiņa par aktualitātēm vides aizsardzības jomā Latvijā. 

 

Līga Strazdiņa informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Botāniķu biedrība”, kurā darbojas 130 

biedri, kas ir gan studenti, gan arī pasniedzēji, dabas eksperti. Biedrības galvenie uzdevumi ir 
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saistīti ar sabiedrības informēšanu, arī dažādu projektu realizēšana. Biedrība galvenokārt 

kalpo kā platforma dažādiem speciālistiem un studentiem, kas vēlas realizēt savas iespējas.  

 

Elīna Kolāte informēja, ka pārstāv nodibinājumu „Pasaules Dabas fonds”, un tā galvenā 

kompetence un ieguldījums vairāk būtu saistīts ar meža nozari un ūdeņu aizsardzības 

jautājumiem. Organizācija pārstāv visus tos cilvēkus, kas ir par ilgtspējīgu resursu 

izmantošanu un saudzēt dabas resursus. 

 

Klinta Priedenfelde norādīja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības 

asociācija”. Organizācija dibināta 1994.gadā, kas ir zināma ar savu pienesumu zinātniskajā 

darbā, kā arī vides jomā. Svarīgākais virzāmais jautājums organizācijai ir par saprātīgu 

resursu apsaimniekošanu un pārraudzību.  

Klinta Priedenfelde norādīja, ka Rūta Bendere viņu personīgi tika uzrunājusi piedalīties VKP 

vēlēšanās, jo diemžēl savas aizņemtības dēļ piedalīties šajā darbā pašlaik nevarēs.  

 

Mārtiņš Niklass informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu 

asociācija”, kas vairāk ir biznesa lobija organizācija, bet, protams, ar fokusu uz ilgtspējīgu 

resursu un atkritumu apsaimniekošanu. 

 

Selīna Vancāne informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Zaļā kustība”. VKP darbojās jau 

daudzus gadus. Aktīvi iepriekš VKP ir pārstāvējusi ES fondu uzraudzības komitejā. Viņas 

profesionālā pieredze ir saistīta ar klimata un enerģētikas jautājumiem, kā arī finanšu 

uzraudzību. Biedrība vēlas un seko līdzi jautājumiem, kas attiecās uz piekrastes attīstību, 

vēlās „iedzīvināt” Orhūsas konvenciju, tiešām idejas vārdā līdzdarboties. 

 

Edmunds Cepurītis informēja, ka pārstāv nodibinājumu „Vides Izglītības fonds”. Organizācija 

daudzu gadu garumā īsteno dažāda veida starptautiskus projektus vides izglītībā un ekoskolu 

ietvaros. Paralēli organizācija darbojās arī ar vides politiku saistīto jautājumu risināšanā, arī 

VKP ietvaros. Galvenās darbības tēmas - klimats un arī Baltijas jūras aizsardzība.  

 

Edmunds Cepurītis minēja, ka VKP vēlēšanās ir pilnvarots pārstāvēt biedrību „Zaļā brīvība”, 

kas ar ilgstošu pieredzi darbojas ilgtspējīgas attīstības jautājumu virzīšanā vairāk 

koncentrējoties uz ekonomiku, klimata pārmaiņām, par godīgu tirdzniecību. Organizācijas 

galvenā darbība ir risināt vides jautājumu un to saistību ar ekonomikas un sociālajiem 

jautājumiem. 

 

Andis Mizišs informēja, ka pārstāv biedrību „Vides fakti”. VKP biedrība darbojās 2015. gadā. 

Biedrība 19 gadu garumā ir raidījuma „Vides fakti” veidotāji. Biedrība nodarbojās arī ar 

izglītošanas un informēšanas jautājumiem vides jomā. Biedrība apvieno tos mediju 

profesionāļus, kas aktīvi darbojās vides tēmas atspoguļošanā. Viens no pēdējiem lielajiem 

darbiem ir Vides SOS, kas tika radīts sadarbībā ar Valsts Vides dienestu, lai atvieglotu 

iedzīvotājiem ziņot par vides problēmām, gan arī Valsts vides dienesta inspektoriem reaģēt uz 

pārkāpumiem un pēc iespējas drīzāk un tos novērst. 

 

Valts Vilnītis informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Vides pārvaldības asociācija”, kas 

ietver vairākus vides konsultāciju uzņēmumus. Biedrība  izveidota ar mērķi apvienot vides 

pārvaldības speciālistus, uzņēmumus, sabiedrības pārstāvjus Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

veicināšanai, ieviešot tīrākas ražošanas, vides pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības principus 

Latvijas uzņēmumos un pašvaldībās. 
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Kristīna Veidemane informēja, ka biedrībai „Baltijas Vides forums” biroji un pārstāvniecība 

atrodas Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un arī Vācijā. Organizācijai svarīgi un aktuāli jautājumi 

saistībā ar Baltijas jūru. Biedrības kolēģi aktīvi piedalās jautājumu skatīšanā, kas saistās 

enerģētiku un atkritumu apsaimniekošanu, resursu ilgtspējīgu izmantošanu. VKP darbā 

darbojās jau ilgus gadus, jau no pašiem pirmsākumiem. 

 

Alvis Birkovs informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Makšķernieku asociāciju”, kas jau 

ilgus gadus darbojas VKP sastāvā. Alvis Birkovs izteica pateicību organizāciju pārstāvjiem, 

kas līdz šim ir darbojušies VKP. Biedrības galvenais uzdevums ir ūdens bioloģisko resursu 

izmantošana un pārvaldība, jo pašlaik kontroles funkcija diemžēl sasniegusi diezgan zemu 

kvalitātes līmeni. Šajā sakarā ir notikušas konsultācijas arī ar ārvalstu partneriem. Cerams, ka 

VKP izdosies daļēji „sāpīgās tēmas” tomēr pavirzīt uz priekšu un rast risinājumu. 

 

Jana Simanovska informēja, ka pārstāv biedrību „Ekodizaina kompetences centru”. Biedrības 

viena no prioritātēm ir par pesticīdiem un to drošu izmantošanu. Un ja tiek runāts par 

ilgtspējīgu ražošanu, tad nereti diemžēl pamazām mainās ilgtspējīgas attīstības jēdziena 

nozīme, un ka tā nedrīkst traucēt ekonomikas attīstībai. Tādēļ biedrībai ir vēlēšanās tomēr 

atgriezties pie iepriekšējās un sākotnējās ilgtspējīgas ražošanas definīcijas. 

 

Jānis Baumanis informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Mednieku savienība”, kurā darbojas 

343 juridiski biedri, un kas apvieno apmēram 9 tūkstošus medniekus. Latvijas mērogiem 

salīdzinoši liela nevalstiskā organizācija. Pienesums VKP varētu būt sniegt tiešu viedokli par 

to, kas notiek medību jomā. Jo sabiedrībā ir divi radikāli viedokļi – viens par medību 

aizliegumu un otra par ierobežotu šaušanu. Tādējādi nepieciešami centieni turēties pie vidus 

ceļa un būt par medību resursa ilgtspējīgu izmantošanu. 

 

Viesturs Ķerus informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, kura darbojas 

jau 32 gadus. Tās galvenais darbības lauks ir putnu aizsardzība, bet biedrības stratēģija balstās 

uz trīs pamata virzieniem; izpēte, aizsardzība, sabiedrības iesaistīšana un izglītošana. Kopumā 

ar dabas aizsardzību biedrība darbojas plašākā kontekstā un tās galvenās jomas, kas ir šobrīd 

aktuālas ir mežsaimniecība, lauksaimniecība, enerģētika, klimata pārmaiņas. Biedrība savas 

kompetences ietvaros cenšas realizēt vides politikas lielo mērķi, lai vides aizsardzības lietas 

tiktu integrētas nozaru politikās. 

 

Juris Jātnieks informēja, ka pārstāv nodibinājumu „Teiču dabas fonds”, kas ir viena no 

retajām reģionālajām organizācijām, kas pārrauga biotopu aizsardzības procesus noteiktās 

teritorijās. Organizācijas galvenais darbības princips ir informācijas savienojamības 

nodrošināšana vai arī situācijas salāgošana, kā ir ar reālo situāciju laukos, sugu un biotopu 

apsaimniekošanas pasākumiem. To tad attiecīgi profesionāli ziņot VKP, lai kopīgi lemtu, kā 

rīkoties ar dabas apsaimniekošanu. 

 

Ingrīda Krīgere informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Kūdras asociācija”. Organizācija ir ar 

20 gadus senu darbības vēsturi. Organizācija nozares intereses pārstāv arī Starptautiskajā 

kūdras savienībā. Pašlaik organizācijas uzstādītajos mērķos ir reālā kūdras inventarizācija 

dabā izpētīt rekultivācijas veidus, kā arī kādas ir reālās SEG emisijas dažādajos kūdrājos. 

Tuvākajā nākotnē plānotās aktivitātes ir iesaistīties degradēto kūdras teritoriju atjaunošanā, 

plānota iesaiste Kūdras stratēģijas izstrādes procesā. 

 

Angelika Bondare informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku 

asociācija”, kas ir jauna organizācija un darbojās kopš 2016.gada jūlija. Biedrība uz doto brīdi 
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apvieno juridiskās personas, tanī skaitā būvniekus. Mērķis organizācijas izveidei ir dotā brīža 

nesakārtotas lietas meliorācijas jomā, kā arī palīdzības sniegšana jaunajiem apmācāmajiem 

speciālistiem. 

 

Antons Mikoss informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Biškopības biedrība”. Biedrība 

iepriekšējā gadā organizācija nepiedalījās VKP vēlēšanās. Organizācija ir ļoti sena un tajā ir 

apmēram vairāki tūkstošu biedru. Faktiski biedrība ir ražojoša un uz vides aizsargāšanu 

virzīta. Biedrība piedalās Ziemeļvalstu visdažādākajos saietos, kā arī pasaules kongresos un 

seko līdzi visām attīstībām biškopības nozarē. 2015.gadā no VKP biedrība tika izvirzīta 

Lauku attīstības programmas 2014. -2020.g.Uzraudzības komisijas darbā.  

 

Anitra Tooma informēja, ka pārstāv biedrību „Vides vārds”. Biedrība vēlas darboties VKP, jo 

ar tās palīdzību ir laba iespēja uzzināt par vides nozares problēmām un aktualitātēm. 

Piemēram, Jānis Sprūds iepriekšējā gadā VKP ietvaros izveidoja tādu kā iekšējo revolūciju, ar 

piedāvāto ideju, ka cīnoties ar atkritumu problēmu, ar to netiksim galā tikmēr, kamēr netiks 

samazināts atkritumu daudzums. Ikdienā viņa pati personīgi pasniedz lekcijas par zaļo 

dzīvesveidu un tā popularizēšanu. Dažreiz ir tādas situācijas, ka valsts iestāžu darbinieki 

diemžēl neko nevar izdarīt, bet painformējot NVO, virzība notiek. Tā pirms daudziem gadiem 

tika apturēta DAP praktizētā meža ciršanas virzība. Kā arī pērn sadarbībā ar Ekodizaina 

kompetences centru notika cīņa pret pesticīdu lietošanu. Cilvēki ir bezspēcīgi visās šajās 

situācijās. Šī gada izaicinājums - vai izdosies atrast saprašanos ar purva apsaimniekotājiem, 

un izdosies pasargāt Kurzemes purva samteni.  

 

Anitra Tooma informēja, ka viņa ir deleģēta pārstāvēt šodien arī biedrību „Vides aizsardzības 

klubs”. Biedrība ir dibināta 1987.gadā, kas darbojas gan vides, gan dabas aizsardzības 

jautājumu risināšanā. Pēc biedrības domām, būtiska ir sadarbība ar iedzīvotājiem, konkrētas 

situācijas risināšanā. Pēc biedrības valdes priekšsēdētājas ieteikumiem nākamajā gadā pie 

skatāmajiem jautājumiem VKP viens varētu būt par atkritumu dedzināšanas aktualitātēm.  

 

Jānis Sprūds informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas ezeri”. Biedrība jau 16 gadus uztur 

ezeru datubāzi, un ezerus vērtē kā ekosistēmas, iesakot tādus pasākumus, kuri vērsti uz 

rezultātu. Darbojoties vispārējās vides jomās, gan atsevišķi, gan kopā ar kolēģiem ir panākti 3 

rezultāti: valsts iegūtā vides informācija ir publiski pieejama, kādreiz tas tā nebija; visi tā kā 

sapratuši, ka galvenais saldūdeņu kaitnieks ir fosfors, un ar to jāmēģina cīnīties; nupat kopīgi 

būsim noveduši pie izpratnes, ka atkritumu pārvaldībā galvenais ir atkritumu rašanās 

novēršana, ne tikai attiecībā uz daudzumu, bet arī uz vides piesārņojuma samazinājumu, un uz 

resursu ietaupījumu. Turpmāk gribam panākt, lai vides aizsardzība kļūtu kompleksa, 

hierarhiska un balstīta uz zināšanām par ekosistēmām. 

 

Andrejs Briedis informēja, ka pārstāv biedrību „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības 

asociācija”, kurā ir apvienoti vairāk kā 400 biedru, un kas lielākoties ir zemnieki un 

lauksaimnieki. Sastāvā ir arī pārstrādes uzņēmumi, kas ražo bioloģisko pārtiku, kā arī ikdienas 

patērētāji. Biedrība galvenokārt darbojās bioloģisko lauksaimnieku interesēs sadarbībā ar 

dažādām valsts iestādēm. Biedrības viens no darbības virzieniem varētu būt par pesticīdiem 

un to izmantošanu. 

 

Lelde Eņģele informēja, ka pārstāv nodibinājumu „Latvijas Dabas fonds”, kas dabas 

aizsardzības jomā darbojas jau vairāk kā 25 gadus. Organizācijas uzmanības centrā ir dabas 

vērtību aizsardzība, kas cenšas piedalīties lēmuma pieņemšanas procesos un diskusijās par 

dabas aizsardzības politiku, un uzmanīt, kā dabas aizsardzības intereses tiek integrētas, 

pārstāvētas normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos. Otrs darbības virziens ir 
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dažādu dabas aizsardzības projektu īstenošana gan attiecībā uz dabas aizsardzības pasākumu 

plānošanu, gan arī uz praktiskajām lietām – ieviešanu. VKP redz kā daudzpusīgu diskusiju 

platformu, kurai vajadzētu celt vides nozares veiktspēju kopumā, lai tā būtu tik pat spēcīga un 

līdzvērtīga kā pārējās, un lai kopumā vides kvalitāte nekļūtu sliktāka. 

 

Andris Zariņš informēja, ka pārstāv biedrību „Par zaļu Pierīgu”, kas darbojas jau kopš 2010. 

gada un vairāk kā lokāla vides Pierīgas organizācija. Organizācija aktīvi darbojas jau kādu 

laiku Sabiedriskā labuma komisijas sastāvā, un arī biedrs Meža sertifikācijas padomē. 

Organizācija ir izveidojusi vienotu vides portālu, kur pieejama un apkopota visa ar nozari 

saistošā informācija.  Andris Zariņš aicināja visus iesaistīties un vairāk darboties sabiedrības 

uzklausīšanas un informēšanas jomā, tādējādi vides portāla izveide bija viena no idejām tā 

veicināšanā. 

 

Vides konsultatīvās padomes vēlēšanas. 

 

Māris Klismets pateicās par biedrību un nodibinājumu prezentācijām, un aicināja pievērsties 

turpmākajai VKP vēlēšanu gaitai.  

Māris Klismets piebilda, ka netika uzklausīta biedrības „Makšķernieku sadarbības padome” 

pārstāvja Māra Oltes informācija par biedrības darbību un mērķiem, jo organizācijas pārstāvis 

nav ieradies, bet organizācija jau ir zināma, jo iepriekšējā gadā darbojās VKP sastāvā.  

Māris Klismets norādīja, ka vēlēšanu process būs aizklāts. Biļetenā jāatzīmē tās organizācijas, 

kuras jūs atbalstāt. Jāatzīmē ne vairāk kā 20 organizācijas.  

Var balsot par tām organizācijām, kuru pārstāvji uz VKP vēlēšanām nav ieradušies. VKP 

vēlēšanas ir aizklātas un pēc vēlēšanu biļetenu aizpildīšanas, vēlēšanu komisija saskaitīs 

vēlēšanu balsis un paziņos vēlēšanu rezultātus. 

Pārtraukums - vēlēšanu rezultātu apkopošana. 

 

Vēlēšanu rezultātu paziņošana. 

 

Māris Klismets informēja, ka ir saskaitīti un apkopoti vēlēšanu rezultāti. VKP jaunajā sastāvā 

ir ievēlētas 20 vides organizācijas.  

Māris Klismets turpināja, ka atbilstoši 2007.gada 27.marta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums” 10.punktam, pēc balsojuma rezultātiem, 

biedrības un nodibinājumi tiek sakārtoti dilstošā secībā, atbilstoši saņemtajam balstu skaitam: 

 

Organizācija Balsu skaits 

1. Homo:ecos  27 

2. Latvijas Dabas fonds 26 

3. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 24 

4. Teiču dabas fonds 24 

5. Baltijas Vides forums 23 

6. Latvijas Zaļā kustība 22 

7. Pasaules Dabas fonds 22 

8. Vides aizsardzības klubs 22 

9. Ekodizaina kompetences centrs 21 

10. Latvijas ezeri 21 

11. Latvijas Makšķernieku asociācija 19 

12. Latvijas Vides pārvaldības asociācija 19 

13. Latvijas Botāniķu biedrība 18 
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14. Vides fakti 18 

15. Vides vārds 18 

16. Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija 17 

17. Latvijas Biškopības biedrība 17 

18. Vides izglītības fonds 17 

19. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija 16 

20. Zaļā brīvība 16 

 

VKP sastāvā neiekļuvušās organizācijas ar mazāko balsu skaitu: 

 

Organizācija Balsu skaits 

1. Latvijas Mednieku savienība 14 

2. Par Zaļu Pierīgu 10 

3. Makšķernieku sadarbības padome 9 

4. Latvijas Kūdras asociācija 9 

5. Latvijas Hidromelioratīvo būvnieku asociācija 9 

6. Latvijas Mežu sertifikācijas padome 7 

7. Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija 5 

8. Latvijas, zeme, daba, tauta 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKP vēlēšanu komisijas vadītājs                                                    /Māris Klismets / 

 

 

 

 

VKP vēlēšanu sēdes protokoliste                                                 /Ilze Trušinska/ 


