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Par apakškomitejas 09.12.2015. SAM 5.5.1. “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
gala protokolu un ar 28.01.2016. e-pastu atsūtītajiem 
precizētajiem materiāliem, kuros veikti labojumi 
atbilstoši 2015. gada 9. decembra vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena 
apakškomitejas sēdē izteiktajiem komentāriem 

 
Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izskatījusi no Uzraudzības 

komitejas sekretariāta 28.01.2016. saņemto lūgumu atsaukt iebildumus 
(29.12.2015. vēstule nr. 1120153456/A2513)	 par apakškomitejas par SAM 
5.5.1. gala protokolu nr. P-2015/AK/39 un nepieciešamības gadījumā izteikt 
komentārus par Kultūras  ministrijas precizētajiem materiāliem par SAM 
5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.  

LPS ir izvērtējusi Uzraudzības komitejas sekretariāta ar 28.01.2016. e-
pastu atsūtītos precizētos materiālus (paplašinātais sākotnējais novērtējums, 
kritēriji, kritēriju metodika), kuros, kā norādīts pavadošajā tekstā, veikti 
labojumi atbilstoši 2015. gada 9. decembra vides aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitātes prioritārā virziena apakškomitejas sēdē 
izteiktajiem komentāriem, un nesaskaņo tos, jo ir šādi iebildumi. 

1.  Precizētajos materiālos (kritērijos, metodikā) nav ņemts vērā LPS 
21.12.2015. vēstulē nr. 1120153456/A2471 2. punktā norādītais 
iebildums attiecībā uz SAM 5.5.1. projektu iesniegumu vērtēšanas 
tabulas 3.3.2. kritēriju (LPS, VARAM un KM vienošanās) – to 
papildināt ar saikli “vai”, kā arī tagadējais (20.01.2016. redakcija) 
3.3.2. kritērijs ir izteikts citā redakcijā, kura būtiski atšķiras no 
02.12.2015. kritērija 3.3.2. redakcijas (kritēriju tabulā un metodikā).  
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Precizētajā 20.01.2016. projektu iesniegumu vērtēšanas tabulas 
3.3.2. kritērijā ir norādīts projekta rezultātā pilnveidot vai izbūvēt 
jaunu infrastruktūru tikai kultūras mantojuma attīstībai vai 
saglabāšanai, piemirstot iepriekš 02.12.2015. redakcijā norādīto 
mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt arī dabas mantojumu.  
Prasām kritēriju 3.3.2. izteikt redakcijā “un/vai pilnveidota vai 
izbūvēta jauna infrastruktūra, kas ir vērsta uz piekrastes vienotā 
dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un attīstību 
ar mērķi saglabāt, aizsargāt un attīstīt nemateriālo vai materiālo 
kultūras mantojumu un/vai dabas mantojumu, paplašinot to 
saturisko piedāvājumu (ja attiecināms)”. 

2. 4.7. kritērijam, 4.7.1.–4.7.4. apakškritērijos dotajām apmeklējumu 
skaitliskajām vērtībām atjaunotajā kultūras un dabas mantojuma 
objektā pēc investīciju veikšanas 2023. gadā, kuras ir būtiski – par 
vairākiem tūkstošiem apmeklētāju – lielākas un būtiski atšķiras no 
iepriekš skaņotajām kritērijos izpildāmajām skaitliskajām vērtībām.  
 

Ņemot vērā izteikto iebildumu par 3.3.2. kritēriju, LPS uzskata, ka 5.5.1. 
“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī 
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” apakškomitejas gala protokola nr.	 P-
2015/AK/39	 norāde par kritēriju precizēšanu atbilstoši Latvijas 
Pašvaldību savienības un VARAM 2015. gada 8. decembra sanāksmē 
panāktajām vienošanām nav ņemta vērā. 
Tādējādi LPS neatceļ iepriekš savos atzinumos (21.12.2015., nr. 
1120153456/A2471; 29.12.2015., nr. 1120153456?A2513; 18.01.2016., 
nr. 1120153456/A101) par SAM 5.5.1. apakškomitejas protokolu izteiktos 
iebildumus.  
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