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L A U K U   C E Ļ O T Ā J S 

Latvijas tūrisma mītņu nacionālā eko-sertifikāta 
“Zaļais sertifikāts” novērtējuma komisija

2012.gada 4.oktobrī

1. Lai veicinātu dabas resursu racionālu izmantošanu, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību 
un saglabāšanu,  kā  arī  tūrisma  radīto  negatīvo  ietekmju  uz  vidi  samazināšanu  Latvijas  tūrisma 
mītnēs, apstiprinu Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikāta “Zaļais sertifikāts” (turpmāk – 
Zaļā sertifikāta) novērtējuma komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

1.1.  Ilona Mendziņa – VARAM, Dabas aizsardzības departamenta direktora vietniece
1.2.  Asnāte Ziemele – Latvija Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” prezidente;
1.3.  Juris Smaļinskis - Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācija un vadības nodaļa;
1.4.  Agnese Balandiņa –Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
1.5.  Inese Ivulāne – Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas Projektu daļa;
1.6.  Sandra Urtāne – Vides eksperts;
1.7. Armands Slokenbergs – Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors;
1.8. Santa Graikste  – Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija;
1.9. Ērika  Lagzdiņa  –  Reģionālā  vides  centra  Centrālai  un  Austrumeiropai  (REC) 

pārstāvniecības Latvijā direktore;  
1.10. Ilona Grīnliņa Orniņa – LLTA „Lauku ceļotājs”, Komisijas atbildīgā sekretāre;
1.11. Undīne Bude - Latvijas Zaļā Punkta padomes priekšsēdētāja

2. Komisijas uzdevumi:
2.1. organizēt un veicināt Zaļā sertifikāta ieviešanu un attīstību Latvijā;
2.2.  katru  gadu izvirzīt  kandidātus  Zaļā  sertifikāta  saņemšanai,  izvērtēt  Latvijas  tūrisma 

mītņu atbilstību Zaļā sertifikāta piešķiršanas kritērijiem un attiecīgi piešķirt Zaļo sertifikātu;
2.3.  sekmēt  sadarbību  starp  vides  un  tūrisma  speciālistiem,  veicinot  videi  draudzīga  un 

ilgtspējīga tūrisma attīstību;
2.4.  sekot  Eiropas  un Pasaules  iniciatīvām eko-sertifikācijas  jomā,  veicinot  sadarbību  ar 

starptautiskajām organizācijām minētajā jomā;
2.5.  organizēt  Komisijas  sanāksmes  (ne  retāk  kā  reizi  gadā)  un informēt  sabiedrību  par 

Komisijas lēmumiem;
2.6. organizēt finansējuma piesaisti Zaļā sertifikāta turpmākai ieviešanai un attīstībai Latvijā 

un starptautiskās sadarbības nodrošināšanai eko-sertifikācijas jomā.

Asnāte Ziemele
LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente 
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