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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.13:00 

 

 

2020. gada 21.janvāris 

 

Vēlēšanu darba kārtība 

 

13:00-13:15 

 

Vēlēšanu sanāksmes atklāšana 

Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministrijas, Dabas aizsardzības departamenta direktore, vēlēšanu  

komisijas vadītāja 

Viesturs Ķerus, Vides konsultatīvās padomes priekšsēdētājs 

13:15-13:40 Biedrības vai nodibinājuma (organizācijas) „vizītkarte”  

(iepazīstināšana ar organizācijas darbību, mērķiem un tās 

 lomu VKP darbā; katram pārstāvim ~ 1 min.) 

13:40-13:55 Vides konsultatīvās padomes locekļu vēlēšanas 

(piedalās viens pārstāvis no katras organizācijas) 

13:55-14:20 Pārtraukums (vērtēšanas komisija veic vēlēšanu rezultātu 

 apkopošanu) 

14:20-14:35 Vēlēšanu rezultātu paziņošana 
 

 

Vēlēšanu sanāksmē piedalās: 

 

Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības 

departamenta direktore, vēlēšanu komisijas vadītāja;  

Ieva Stankeviča, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vides aizsardzības 

departamenta eksperte; 

Valdis Puriņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Koordinācijas departamenta 

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītājs; 

 

Biedrību un nodibinājumu pārstāvji: 

 

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

2. Andis Mizišs, biedrība „Vides fakti”; 

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

4. Artūrs Caune, biedrība “Latvijas Zaļā kustība”; 

5. Dace Āriņa, biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”; 

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

7. Ilze Ozola, biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”; 

8. Ingrīda Krīgere, biedrība “Latvijas Kūdras asociācija”; 

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

10. Jānis Brizga, biedrība „Zaļā brīvība”; 
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11. Jānis Rozītis, nodibinājums „Pasaules Dabas fonds”; 

12. Jānis Sprūds, biedrība „Latvijas ezeri”; 

13. Jānis Ulme , nodibinājums „Vides Izglītības fonds”; 

14. Juris Jātnieks, nodibinājums “Teiču dabas fonds”; 

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

16. Lelde Eņģele nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”; 

17. Linda Dombrovska, biedrība “Latvijas Mežu sertifikācijas padome”; 

18. Līga Brūniņa, biedrība “Baltijas krasti”; 

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

20. Māris Liopa, biedrība “Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija”; 

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

22. Valdis Bisters, biedrība “Cleantech Latvia”; 

23. 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”. 

 

Vēlēšanu sanāksmi vada: Daiga Vilkaste, Dabas aizsardzības departamenta direktore, vēlēšanu 

komisijas vadītāja; 

 

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

 

Vides konsultatīvās padomes locekļu vēlēšanas. 

 

Vēlēšanu sanāksmes atklāšana 

 

Sanāksmi atklāj vēlēšanu komisijas vadītāja Daiga Vilkaste, iepazīstinot ar sanāksmes darba kārtību. 

Daiga Vilkaste norāda, ka ir patiess prieks šodien vadīt VKP vēlēšanu procesu, kā arī izsaka pateicību 

par dalību VKP un ieguldīto darbu, par tām idejām, kas tika virzītas. Iepriekšējais gads bijis ar daudz 

dažādiem izaicinājumiem, kuri turpināsies arī šajā gadā. 

Šogad dalībai VKP vēlēšanās pieteikušās 26 biedrības un nodibinājumi.  

 

Daiga Vilkaste informē, ka VKP vēlēšanas notiek atbilstoši 2007.gada 27.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.209 „Vides konsultatīvās padomes nolikums”.  

 

VKP līdzšinējais priekšsēdētājs Viesturs Ķerus izsaka pateicību organizācijām, kas līdz šim darbojušās 

VKP.  Viesturs Ķerus informēja, ka nolēmis nekandidēt VKP priekšsēdētāja amatā šajā sasaukumā. 

Viņš norādīja, ka VKP vajadzētu būt prasīgākai, gan pret sevi, gan pret pārējiem. Un VKP veidojumā 

vides organizācijas ir ne tikai aktīvi pilsoņi, kas sanākuši kopā, VKP, bet arī zinoši vides jomas 

speciālisti. Aicinājums izturēties kritiski pret savas organizācijas un personiskajām kompetences 

robežām. 

 

Daiga Vilkaste informē, ka katrai organizācijai jāsniedz informācija (max 1 minūte), kādēļ vēlās 

darboties VKP sastāvā, par savas biedrības vai nodibinājuma darbību un plānoto ieguldījumu un 

mērķiem darbojoties VKP. Pēc tam notiks padomes locekļu vēlēšanas. Tad sekos pārtraukums 

(komisija skaitīs balsis), un tiks paziņoti vēlēšanu rezultāti. 

 

Biedrību un nodibinājumu prezentācijas. 

 

Vides konsultatīvās padomes vēlēšanas. 
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Daiga Vilkaste pateicas par biedrību un nodibinājumu prezentācijām un aicina pievērsties VKP 

vēlēšanām.  

Daiga Vilkaste norāda, ka vēlēšanu process būs aizklāts. Biļetenā jāatzīmē tās organizācijas, kuras 

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

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

paziņos vēlēšanu rezultātus. 

Pārtraukums - vēlēšanu rezultātu apkopošana. 

Vēlēšanu rezultātu paziņošana. 

 

Daiga Vilkaste informēja, ka vēlēšanu rezultāti ir saskaitīti un apkopoti. Jaunajā VKP sastāvā 2020. 

gadā ir ievēlētas sekojošas 20 organizācijas: 

  

Organizācija Balsu skaits 

1. Vides aizsardzības klubs 23 

2. Vides fakti 23 

3.  Latvijas Dabas fonds 22 

4.  Baltijas Vides forums 22 

5. Pasaules Dabas fonds 22 

6. Latvijas Ornitoloģijas biedrība 21 

7. Latvijas Botāniķu biedrība 21 

8. Zaļā brīvība 21 

9. Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija 21 

10. Ekodizaina kompetences centrs 21 

11. Latvijas Makšķernieku asociācija 20 

12. Teiču dabas fonds 20 

13. Ķemeru nacionālā parka fonds 19 

14. Baltijas krasti 18 

15. Vides vārds 18 

16. Zero Waste Latvija 18 

17. Latvijas ezeri 17 

18. Latvijas Vides pārvaldības asociācija 17 

19. Vides izglītības fonds 16 

20. Cleantech Latvia 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VKP vēlēšanu komisijas vadītājs                                                   /Daiga Vilkaste / 

 

 

VKP vēlēšanu sēdes protokoliste                                                 /Ilze Trušinska/ 


