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Kultūras ministrijai 
 
Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Darbības 
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā  
virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas  
efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt,  
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu,  
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas  
noteikumi” elektronisko saskaņošanu steidzamības kārtībā 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

Kultūras ministrijas sagatavoto Ministru kabineta noteikumu (turpmāk – 
MKN) projektu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (SAM 5.5.1.) 
īstenošanas noteikumi“ (VSS-1246) un tā anotāciju, iesniegtiem izskatīšanai 
elektroniskās saskaņošanas procesā steidzamības kārtībā, un iebilst to tālākai 
virzībai, izsakot šādus iebildumus: 

1. LPS iebilst, ka pirms šo MKN saņemšanas tai nav bijusi iespēja 
iepazīties ar SAM 5.5.1. projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju un 
metodikas un sākotnējā novērtējuma, pēc to izskatīšanas 
apakškomitejā un sekojošu atzinumu sniegšanas par pēc 
apakškomitejas precizētajiem dokumentu variantiem, īpaši par 
precizētajiem un papildinātajiem projekta ideju vērtēšanas – 
projektu priekšatlases kritērijiem, atkārtoti precizētajiem dokumentu 
variantiem. LPS iebilst MKN virzībai pirms visu minēto dokumentu 
izvērtēšanas vienotā paketē kopā ar MKN, ņemot vērā visus 
institūciju iesniegtos priekšlikumus vai iebildumus, un vienošanos, 
kurā dokumentā tiek iekļauti projektu priekšatlases kritēriji; 

2. LPS pieprasa projektu ideju priekšatlases kritērijus iekļaut MKN 
anotācijā vai izskatīt alternatīvu risinājumu – projekta anotācijai kā 
pielikumu pievienot šī specifiskā atbalsta mērķa paplašināto 
sākotnējo novērtējumu ar tajā ietvertiem projektu ideju priekšatlases 
kritērijiem.  
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3. LPS iebilst 4. punktam, jo tajā nav iekļauta atsauce uz sadarbību ar 
Vides un reģionālās attīstības ministriju analoģiski 3., 4. un 7. punktam.  

4. LPS iebilst 36. punktam un tā apakšpunktos noteiktajām projektā 
atbalstāmajām darbībām – atbalstāmās darbības jāsaskaņo ar 
41.3. apakšpunktu un tā apakšpunktos noteiktajām būvdarbu izmaksu 
pozīcijām (būves atjaunošana, jaunas būves būvniecība); 

4.1. 36.1. apakšpunkts precizējams un izsakāms redakcijā: 
“pašvaldības attīstības programmu investīciju plānos iekļautu valsts nozīmes 
kultūras pieminekļu un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļu, kas 
iekļaujas valsts nozīmes pilsētbūvniecības teritorijā, un dabas mantojuma 
objektu, kuros tiek nodrošināta plaša pieejamība sabiedrībai, konservācija, 
restaurācija, atjaunošana un pārbūve”; 

4.2. Punkts papildināms ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: “jaunu 
būvju būvniecība ar mērķi radīt jaunus pakalpojumus un veicināt vietējās 
ekonomikas izaugsmi”;  

5. 41.3. apakšpunktam:  
5.1. 41.3. apakšpunktam “būvdarbu izmaksas, tai skaitā” un tā 

apakšpunktiem 41.3.1.–41.1.3., jo pašreizējā redakcija nepamatoti sašaurina 
attiecināmo izmaksu piemērošanu attiecībā uz jaunu būvju izbūvi, ierobežojot 
to tikai ar mērķi radīt jaunus pakalpojumus un veicināt vietējās ekonomikas 
izaugsmi, kā arī sašaurina infrastruktūras objektu loku, kurš uzskaitīts 
apakšpunktā 41.3.3. Nepieciešams skaidri un nepārprotami, atbilstoši 
noteikumu apakšpunktam 36.2. norādīt, ka jauna būvniecība veicama ar 
kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūrās, kuras ir vērstas uz 
kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību un kultūras 
mantojuma pilnveidi vai izbūvi, paplašinot to saturisko piedāvājumu, 
neaprobežojot to tikai ar nelieliem infrastruktūras objektiem, kā tas ir norādīts 
apakšpunktā 41.3.3.  

5.2. Ņemot vērā to, ka katrs finansējuma saņēmējs plāno projektā 
sasniegt specifiskā atbalsta mērķa iznākuma un rezultāta rādītājus, izvērtējot 
pieejamos finanšu resursus, prasām mākslīgi neierobežot un nesašaurināt 
atbalstāmās darbības, atbalstām Ventspils pašvaldības iepriekš sniegto 
iebildumu un lūdzam atbalstāmās darbības paplašināt ar šādām darbībām:  

1. Aprīkojuma iegāde. 
2. Labiekārtota laukuma ar segumu izbūve.  

MKN projekta apakšpunktus 41.3., 41.3.1., 41.3.2., 41.3.3. izteikt 
šādā redakcijā:  
“41.3. būvdarbu izmaksas, tai skaitā: 
41.3.1. esošo būvju pārbūve, atjaunošana, restaurācija vai 
konservācija un to apkārtējās teritorijas labiekārtošana; 
41.3.2. jaunu būvju būvniecība, to apkārtējās teritorijas 
labiekārtošana un aprīkojuma iegāde ar mērķi radīt jaunus 
pakalpojumus, veicināt vietējās ekonomikas izaugsmi, kā arī tādu 
jaunu būvju būvniecība, kas veicama ar kultūras un dabas 
mantojumu saistītās infrastruktūrās, kuras vērstas uz kultūras un 
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dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību un kultūras 
mantojuma pilnveidi vai izbūvi, paplašinot to saturisko 
piedāvājumu; 
41.3.3. esošās infrastruktūras objektu pārbūve un jaunu 
infrastruktūras objektu būvniecība, kuri nodrošina kultūras un/vai 
dabas mantojuma objekta sasniedzamību un pieejamību, tai skaitā 
ielu, veloceļu, marķētu velomaršrutu, gājēju ceļu, pievedceļu 
glābšanas stacijām, nobrauktuvju uz pludmali,	 labiekārtotu 
laukumu ar segumu izbūve, kā arī ēkas funkcionalitātes 
nodrošināšanai nepieciešamā ārējā ūdensvada, sadzīves 
kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltumtrases pieslēgumu 
būvniecība, pārbūve vai atjaunošana un informācijas stendu, norāžu 
un zīmju izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas”; 

6. svītrot 41.5. apakšpunktu, jo publiskās pieejamības izmaksas jau ir 
iekļautas 41.3.3. apakšpunktā un apkārtējās teritorijas labiekārtošana nav 
atdalāma no investīcijām atbalstāmajos objektos, tāpēc attiecīgās izmaksu 
pozīcijas ir iekļaujamas 41.3.1. un 41.3.2. apakšpunktā. 
 
LPS izsaka priekšlikumus:  
7. Priekšlikums izteikt 32. punktu analoģiski 19. punktam un 31. punktam, 
nosakot, ka finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris uzkrāj datus: 

32.1. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 11.1. apakšpunktā 
minētajiem iznākuma rādītājiem; 
32.2. par projekta ietekmi uz šo noteikumu 11.2. apakšpunktā 
minēto rezultātu rādītāju;  
32.3. par objektu skaitu, kuros ERAF ieguldījumu rezultātā ir 
nodrošināta vides un informācijas pieejamība; 
32.4. par objektu skaitu, kuros, īstenojot projektu, publiskajā 
iepirkumā izmantoti zaļā iepirkuma principi; 
32.5. par enerģijas patēriņu pēc projekta īstenošanas 
(megavatstundas).” 

8. Priekšlikums izteikt 49. punktu analoģiski 19. punktam un 31. punktam, 
iekļaujot sadarbības partnera atbildību un nosakot: 

“Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris uzņemas projekta 
izmaksu pieauguma gadījumā segt sadārdzinājumu no privātā 
finansējuma”.  

 
LPS iebilst anotācijai 
9. MK noteikumu anotācijai, tajā (7. lpp.) jāiekļauj nosacījums, ka sadarbības 
līguma paraugu izstrādā Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde sadarbībā ar 
VARAM, analoģiski kā tas ir atrunāts par projektu priekšatlasi, objektu 
attīstības stratēģijām un izmaksu un ieguvumu analīzi. 
10. Anotācijai jāiekļauj priekšatlases kritēriji vai (alternatīva) tai kā pielikums 
jāpievieno šī specifiskā atbalsta mērķa paplašinātais sākotnējais novērtējums. 
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Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
 
15.04.2016. 9:25 
891 
Gunta Lukstiņa, Padomniece vides jautājumos  
67508521, 29188535, gunta.lukstina@lps.lv 
 
 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


