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KIDG darba uzdevums un Kultūras 
ministrijas paplašinātais sākotnējais 
novērtējums specifiskajam atbalsta mērķim 
5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt 
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā 
arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Kultūras ministrijas sagatavoto paplašināto sākotnējo novērtējumu (turpmāk – 
sākotnējais novērtējums) specifiskajam atbalsta mērķim 5.5.1. “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus”. Zemāk doti galvenie LPS iebildumi pret sākotnējo 
novērtējumu, kuri, ņemot vērā tā īso izskatīšanas termiņu, tiks papildināti pēc 
iebildumu un priekšlikumu saņemšanas no pašvaldībām, piemēram, no 
Liepājas pilsētas pašvaldības 13.11.2015. 
 
LPS ir šādi iebildumi: 
 
I. Vispārīgie iebildumi: Sākotnējā novērtējuma teksts ir sasteigts, saturs 
kvalitātes ziņā nelīdzsvarots un vienpusīgi vērsts – nav vienlīdzīgi atainotas 
dabas un kultūras mantojuma tēmas. 
Sākotnējā novērtējumā trūkst, un novērtējumu nepieciešams papildināt ar 
informāciju par valsts kultūras pieminekļu īpašumtiesībām, cik un kādi valsts 
nozīmes kultūras pieminekļi ir pašvaldību īpašumā, norādot tos arī teritoriāli. 
Trūkst lappušu numerācijas, haotiska teksta numerācija. 
 
II. Iebildumi pret sākotnējā novērtējuma tekstu: 
Sociālekonomiskās situācijas analīze. 
1. 1.1.1. punkts. Iebildums. Paralēli norādei par Eiropas kultūras 

mantojumu kā mūsu kopīgo bagātību analoģiski (papildus UNESCO 
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konvencijai) jānorāda, ka Eiropas dabas mantojums vienlīdzīgi ar 
kultūru arī ir Eiropas un mūsu kopīgā vērtība. Ja nav šādas plašākas 
norādes, tad nav pamatots izteikums: “Ņemot vērā visus šos aspektus, 
nacionālajos plānošanas dokumentos ir izvirzīti mērķi un uzdevumi 
kultūras un dabas atjaunošanai un to sociālekonomiskā potenciāla 
attīstīšanai”. 

2. 1.1.1. punkts. Iebildums, ka norādītie dokumenti nav sakārtoti to 
nozīmības secībā, nav ietvertas vides politikas pamatnostādnes. 
Sakārtot dokumentu nozīmības secībā, vienlīdzīgi norādot galvenos 
dokumentus attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību, kultūras mantojuma un 
dabas jomu: pasaules mēroga dokumenti; ES līmeņa dokumenti; 
galvenie nacionālie dokumenti (LIAS2030; NAP; Reģionālās attīstības 
pamatnostādnes); nacionālie sektoru pamatdokumenti kultūras un dabas 
jomā (ietverot vides politikas pamatnostādnes), sekojoši ainavas, 
piekrastes un tūrisma pamatnostādnes. 

3. 1.1.1. punkts. Iebildums, ka tekstā nav līdzsvara starp kultūras un dabas 
mantojumu. Rindkopām, kuras atsaucas uz Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2030. gadam, tajā noteiktajām prioritātēm attiecībā 
uz kultūras un dabas mantojumu ir jābūt līdzsvarā – tekstā jārod 
līdzsvars starp šīm abām svarīgajām jomām, līdz ar to izslēdzama 
rindkopa par radošo tūrismu, kas šajā vietā ir pakārtots jautājums un 
tikai daļa no “vienota kultūras un dabas tūrisma”. 

4. 1.1.2. punkts. Iebildumi. Ņemot vērā darbības programmā noteikto par 
SAM 5.5.1., ka investīcijas paredzētas teritorijās ar pilnvērtīgi 
neizmantotu attīstības potenciālu – kultūrvēsturisko teritoriju un ainavu 
koncentrācijas vietās ar izcilām kultūras un dabas vērtībām un esošām 
apmeklētāju plūsmām, “kas ir identificējamas, integrēti skatot Latvijas 
tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, Stratēģijas 
“Latvija 2030” telpiskās attīstības perspektīvu, Latvijas kultūrpolitikas 
pamatnostādnes “Radošā Latvija” 2014.–2020. gadam, Piekrastes 
telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.–2017. gadam un Reģionālās 
politikas pamatnostādnes 2013.–2019. gadam” –, ļoti vienpusīgi ir 
veikta analīze potenciāli attīstāmo teritoriju atlases kritēriju 
noteikšanai. Tā nav veikta integrēti, skatot iepriekšējās 
pamatnostādnes. Tā veikta ar ievērojami lielāku uzsvaru uz kultūras 
mantojuma elementiem, piemēram, norādot teritorijas ar kultūras 
mantojuma objektu apmeklējumu, nenorādot teritorijas ar dabas 
mantojuma objektu apmeklējumu u.c. No dabas mantojuma puses 
analīzē ietverts tikai jautājums par nacionālo parku un aizsargājamo 
ainavu apvidus izvietojumu un to iesaisti tūrismā. Trūkst argumentu, 
kāpēc analīzē nav ņemts vērā dabas parku un dabas liegumu dabas 
parku zonu izvietojums. Nepieciešams pārskatīt analizētās tēmas, dot 
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argumentus šādai nevienlīdzīgai analīzei, uz kuras pamata izvēlēti 
kritēriji, kuru proporcija ir 7,5 attiecībā uz kultūras mantojumu pret 2,5 
attiecībā uz dabas mantojumu.	

5. 1.1.2. punkts. Iebildums: nepareizi ir apgalvojumi, ka, “ņemot vērā 
kultūras pieminekļu izvietojumu, ir iespējams identificēt vairākus 
kultūras mantojuma vēsturiskās attīstības ceļus, kas veido vienotu 
kultūras un dabas mantojuma attīstības tīklu,” un ka “Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekcijas kartējums ir instruments, lai 
Latvijā definētu tematiski vienota kultūras un dabas mantojuma tūrisma 
attīstības tīklu”, jo kultūras pieminekļu izvietojums nenosaka dabas 
mantojuma tīklu.	

6. 1.1.2. punkts. Iebildums: par pamatojumu, lai definētu tematiski 
vienota kultūras un dabas mantojuma tūrisma attīstības tīklu, tiek 
izmantota Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
skice/kartējums, kas nav juridiski saistošs dokuments. 

7. 1.1.3. punkts. Savstarpēji neatbilst 1. punkta tēmas nosaukums “Valsts 
nozīmes kultūras pieminekļu izvietojums” un 2. attēla nosaukums, ja 
tajā attēlots un paskaidrojumā norādīts, ka attēlā nr. 2 ir ņemti vērā 
nacionālie parki un aizsargājamo ainavu apvidi. Būtu nepieciešama 
atbilstoša konceptuāla karte par dabas mantojuma izvietojumu vai 
līdzsvarota integrēta karte par kultūras un dabas mantojuma 
izvietojumu. 

8. 1.1.3. punkts. Iebildums, ka tā 2. sadaļas “Nozīmīgākās dabas un 
kultūras mantojuma vērtības Baltijas jūras piekrastē” 3. attēlā nav 
iekļautas aizsargājamās jūras teritorijas, norādīts Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervāts, nav nosaukts attēla autors. 

9. Iebildums pret to, ka 3. tēmā “Esošās tūrismu plūsmas raksturojums” 
kartogrāfiski parādīti tikai valsts nozīmes aizsargājamie kultūras 
pieminekļi un to loma tūristu piesaistē, tādējādi dots ļoti vienpusīgs 
skatījums, trūkst skatījuma par dabas mantojuma objektu devumu 
tūristu piesaistei. Trūkst Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs 
2014.–2020. gadam 3. pielikuma kartē parādītās Latvijas tūrisma 
eksporta konkurētspējīgākās teritorijas (saskaņā ar vidējo ārvalstu 
tūristu nakšņojumu skaitu 2009.–2012. gadā). 3. pielikuma karte par 
eksportspējīgām teritorijām obligāti iekļaujama sākotnējā novērtējumā.	

10. 1.1.3. punkts. Iebildums, ka 4. tēmas nosaukums “SAM 5.5.1. 
potenciāli attīstāmo teritoriju kartējums” ir atšķirīgs no sekojošās kartes 
nosaukuma “Atbalsta teritoriju kartējums. Kultūras tūrismam 
atbalstāmo teritoriju prioritāšu sadalījums”, kas ir ievērojami šaurāks, 
lai attīstītu, nodrošinātu, kā teikts 1.1.2. punktā, vienota kultūras un 
dabas tūrisma attīstības tīkla izveidi. Arī 4 prioritāšu skaidrojums 
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vienpusīgi vērsts uz kultūras mantojuma atjaunošanu. Nepieciešami 
atbilstoši nosaukumi un kartējums vienota kultūras un dabas 
tūrisma attīstības tīkla izveidei. Nav atbalstāma vienpusīgā uz 
kultūras tūrismu balstīto prioritāšu noteikšana. Nepieciešams 
skaidrot, kādā jomā 1. kategorijas teritorijām “piemīt vislielākais 
attīstības potenciāls”, kā arī 1. prioritātē iekļaut UNESCO dabas 
mantojumu – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, kurš ir iekļauts 
ANO UNESCO programmas globālajā biosfēru rezervātu tīklā 
“Cilvēks un biosfēra”.	

11. Sadaļas tekstā nepieciešams norādīt visvairāk apmeklētos Latvijas 
dabas un kultūras tūrisma galamērķus un teritorijas ar pilnvērtīgi 
neizmantotu attīstības potenciālu.  

“Ietekmes izvērtējums ES fondu 2007.–2013. gada perioda darbības 
programmas Infrastruktūra un pakalpojumi” – jāprecizē, jāīsina nodaļas 
virsraksts, no tā izslēdzot tālāko tekstu par aktivitātēm. 
12. Nodaļā “Ietekmes izvērtējums ES fondu 2007.–2013. gada perioda 

Darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi” … obligāti 
nepieciešams norādīt un kartogrāfiski atspoguļot finanšu ieguldījumus 
pašvaldībās, gan kopējo finansējumu, gan katrā aktivitātē. 

13. 2.3.1. punkta pirmspēdējais teikums par demarkāciju neattiecas uz 
2.3.1. punkta saturisko tvērumu, tāpēc jāsvītro. 

SAM ieviešanas mehānisms un sākotnējais novērtējums 
14. 3.3.1. punkts. Nepieciešams punktu papildināt, nosakot sadarbības 

partnera – VARAM – lomu abu iecerēto projekta kārtu ieviešanā. 

15. Iebildums plašajam novērtējumā noteiktajam sadarbības partneru 
lokam, jo pašvaldība ir tā, kura, balstoties uz savu attīstības 
programmu, nepieciešamības gadījumā izvēlas sadarbības partnerus, kā 
arī jādot juridisks skaidrojums, uz kāda pamata pašvaldības varēs 
iesaistīt sadarbībā kultūras un dabas mantojuma īpašniekus (biedrības, 
nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, juridiskas un komercreģistrā 
reģistrētas fiziskas personas), komersantus, valsts pārvaldes iestādes. 

16. Iebildums 3.1.1.1. punktam “SAM būtiskākie atlases kritēriji”, kas 
norāda, ka būs arī citi, nebūtiski kritēriji. 

17. Iebildums 3.1.1.1. punktam un tā 1) būtiskāko priekšatlases kritēriju 
nosacījumam, ka “Projekta ietvaros ir paredzēta sadarbība starp 
kultūras un dabas mantojuma objektu īpašniekiem vai valdītājiem, ja tā 
ir valsts manta, vai turētājiem, kā arī pamatota partnera piesaiste un 
skaidri aprakstīts sadarbības modelis”, jo nosacījums par vairāk 
partneru sadarbību ir sekundārs pret nosacījumu, ka SAM 
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5.5.1. projekta ideja ir iekļauta pašvaldības attīstības programmas 
investīciju plānā. 

18. Iebildums 3.1.1.1. punkta 2) būtiskāko priekšatlases kritēriju 
nosacījumam, ka projekta idejai ir pamatota pašvaldības programmā, 
kas neatbilst programmas būtībai, jo projekta idejai jāatbilst 
pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un pamatoti, kā tas tiek 
rakstīts, jābūt atspoguļotai investīciju plānā.	

19. Iebildums 3.1.1.1. punkta 3) būtiskāko priekšatlases kritēriju 
nosacījumam, ka “projekta ietvaros ir paredzēts saglabāt un atjaunot 
arhitektūras, arheoloģijas un vai vēstures pieminekli, kas ir valsts 
nozīmes kultūras piemineklis”, ja kultūras jomas attīstības politikā 
arvien vairāk notiek virzība nevis uz atsevišķa pieminekļa aizsardzību, 
bet uz kompleksu, kultūrvēsturisku vietu atjaunošanu, pieminekļa 
integrāciju ainavā/vietā u.c. 

20. Iebildums 3.1.1.1. punkta 3) būtiskāko priekšatlases kritēriju 
nosacījumam. 

21. Iebildums 3.1.1.1. punkta 4) būtiskāko priekšatlases kritēriju 
nosacījuma teikuma daļai, kas ietver vārdus “jaunradīti kultūras, radošā 
vai dabas tūrisma”, jo šāds tvērums ierobežo citu, jaunu tūrisma 
produktu un pakalpojumu attīstību, īpaši attiecībā uz piekrasti. 

22. Iebildums 3.1. punktam: no tā jāizslēdz norādes par to, kas jāietver 
pašvaldību attīstības programmās. 

23. Iebildums 3.2. punktam “SAM ietekmes sākotnējais novērtējums”, kurā 
nav: 

- atspoguļota dabas mantojuma un piekrastes tūrisma attīstības 
ietekme uz uzņēmējdarbību;  

- nav atspoguļota SAM 5.5.1. ietekme uz dabas vidi un sociālo 
jomu; 

- nav par pareiza izpratne par ilgtspējīgu attīstību, kas ir plašāks 
jēdziens nekā vide. Nav (bez viena deklaratīvā teikuma) dota 
SAM 5.5.1. ietekme uz horizontālo principu “Ilgtspējīga 
attīstība”;  

- nav dota SAM 5.5.1. ietekme uz Latvijas Republikas 
starptautiskajām saistībām vides/dabas mantojuma saglabāšanas 
jomā. 

24. Iebildums 3.4. punktam “Valsts atbalsta regulējuma analīze”, kas 
vienpusīgi ataino tikai jautājumus, kas saistīti ar kultūras mantojuma 
saglabāšanu. 
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25. Iebildums pielikumam nr. 1. “Kultūras mantojums pagastu dalījumā”, 
skat. iepriekš izteiktos iebildumus par 5. attēlu “Atbalsta teritoriju 
kartējums. Kultūras tūrismam atbalstāmo teritoriju prioritāšu 
sadalījums”, izrietošu no vienpusīgiem pieņēmumiem, un 4. prioritāšu 
skaidrojuma. Un arī esošajā variantā nepieciešams novērst kļūdas, 
piemēram, Tārgales pagastam noteikta 2. prioritāte, bet tajā atrodas 
Ovišu dabas liegums – tātad Natura 2000 teritorija, kā arī industriālie 
valsts nozīmes kultūras pieminekļi – Ovišu un Miķeļtorņa bākas. 
Jebkurā gadījumā pielikums nr. 1 nav attiecināms uz Piekrastes kārtu. 

26. Iebildums pielikuma nr. 2. nosaukumam “Nozīmīgas piekrastes vienotā 
kultūras un dabas mantojuma vērtības, kas saskaņā ar piekrastes 
pašvaldību attīstības programmām 5.5.1.SAM ietvaros attīstāmas 
prioritāri”: pirmkārt, piekrastes pašvaldību attīstības programmās ir 
ietvertas daudzas citas vērtības un vajadzības, kuras prioritāri būtu 
jāatbalsta 5.5.1. SAM (piem., attiecībā uz Rojas pašvaldību); otrkārt, 
jāņem vērā, ka Piekrastes kārtā var paredzēt izbūvēt jaunu 
infrastruktūru, kā rakstīts SAM 5.5.1. sākotnējā novērtējuma 48. lpp. 

27. Analoģiski kā pielikums nr. 2 attiecībā uz piekrastes pašvaldību 
vērtībām būtu jāsagatavo pielikums par iekšzemes pašvaldībām.  

 
 
 
 
 
Padomniece finanšu un ekonomikas 
jautājumos 
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