Īpaši nosacījumi 5.5.1.SAM otrās kārtas
projektu pieteikumiem
09.03.2017.
Telpiskās plānošanas departaments- vecākā eksperte Dace Granta
Vides aizsardzības departaments – vecākā referente Sandija Balka

Kas ir atšķirīgs otrās kārtas
pieteikumos?

1. Atbalstāmo otrās kārtas dabas un kultūras
mantojuma objektu definēšana
2. Atbalstāmās infrastruktūras apraksta izstrāde

3. Saziņa ar Valsts Vides dienestu un tā atzinumi
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1.Atbalstāmo otrās kārtas dabas un
kultūras mantojuma objektu definēšana

Atbalstāmie otrās kārtas dabas un
kultūras mantojuma objekti

Piekrastes dabas un kultūras mantojums vispārīgi definēts
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011.2017. gadam
http://polsis.mk.gov.lv/documents/3634
Papildus informācija VARAM 22.12.2016.gada e-pastā!
• Konkrēti piekrastes dabas un kultūras mantojuma objekti,
kas tiks atbalstīti 5.5.1.SAM ietvaros definēti MK 20.12.2016.
gada rīkojumā Nr.779 «Par 5.5.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu
kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to
saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu
iesniedzēju saraksta apstiprināšanu»
https://likumi.lv/doc.php?id=287607
Atbalstāmajos dabas un kultūras mantojuma objektos var
būt vairāki investīciju objekti! Lūdzam to ievērot,
aizpildot pieteikuma veidlapu!
•
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Projekts «Vidzemes piekrastes kultūras un
dabas mantojuma iekļaušana tūrisma
pakalpojumu izveidē un attīstībā –
«Saviļņojošā Vidzeme»
1) nozīmīgs piekrastes ciems - Carnikavas ciems,
iekļaujot Gaujas grīvu un Carnikavas muižas parku
2) nozīmīga piekrastes pilsētas daļa - Saulkrastu
pilsētas Neibādes parks

3) piekrasti raksturojoša dabas ainava - dabas
pieminekļa Lauču dižakmens apkārtne
4) lībiešu kultūrtelpa, Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāts - Salacgrīvas novada Zvejnieku parks
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Projekts «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā
un dabas mantojuma saglabāšana,
eksponēšana un tūrisma piedāvājuma
attīstība»
1) kultūras piemineklis -Jūrkalnes Sv. Jāzepa Romas
katoļu baznīcas ēkas atjaunošana
2) suitu kultūrtelpa - Jūrkalnes dabas un atpūtas parka
pilnveidošana
3) piekrasti raksturojošās dabas ainavas infrastruktūra Ventspilī, Dienvidrietumu rajonā, Pelēkās
kāpas sasniedzamībai un saglabāšanai
4) kultūras piemineklis - Ventspils Piejūras muzeja
apbūve
5) kultūras piemineklis - Ventspils Nikolaja evaņģēliski
luteriskā baznīca
6) lībiešu kultūrtelpa -ventiņu-lībiešu gājēju un
velosipēdu celiņš un gājēju velosipēdistu tilts pār Irbes
upi, "Līvu saieta nams" ēkā "Pastnieki" Kolkā
7) kultūras piemineklis - Dundagas pils
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Projekts «Jaunu dabas un kultūras tūrisma
pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča
rietumu piekrastē»
1) Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļa Mellužu estrāde
2) kultūras piemineklis - Ķemeru ūdenstornis
3) kultūras piemineklis - Šlokenbekas muižas apbūve
4) kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā ainava
Engures novadā - parks pie K. Valdemāra dibinātās
jūrskolas

5) piekrasti raksturojošā dabas ainava - Engures
pludmale
6) lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums ieguldījumi estrādes atjaunošanai Mērsragā un jaunas
estrādes būvei Rojā
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Projekts «Dienvidkurzemes piekrastes
mantojums cauri gadsimtiem»
1) pilsētbūvniecības pieminekļa "Liepājas pilsētas
vēsturiskais centrs" teritorijas daļa - dzīvojamā
ēka/viesnīca (Madam Hoijeres viesnīca), "Kungu
kvartāls", koncertdārzs "Pūt, vējiņi!"
2) baznīca/kultūras piemineklis - Liepājas Svētās
Trīsvienības katedrāle
3) piekrasti raksturojošā ainava/dabas parks dabas parks "Bernāti" Nīcas novadā (Natura
2000teritorija)
4) kultūras piemineklis - Grobiņas arheoloģiskais
ansamblis, ietverot Grobiņas viduslaiku pili ar
bastioniem, Skabāržkalnu un senpilsētu, Priediena
senkapus
5) nozīmīga piekrastes pilsētas daļa - Pāvilostas
pilsētas pretplūdu promenāde pie Pāvilostas
novadpētniecības muzeja
6) kultūrvēsturiskā ainava - Vērgales muižas apbūve
Pāvilostas novadā
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2.Atbalstāmās infrastruktūras
apraksta izstrāde
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Atbalstāmās infrastruktūras
apraksta veidošana
•

Infrastruktūras aprakstu gatavo investīciju objektiem,
kas nav kultūras pieminekļi!

•

Ja investīcijas infrastruktūrā paredzētas tiešā saistībā ar
atbalstāmā kultūras pieminekļa attīstību, infrastruktūras
aprakstu var iekļaut attiecīgā kultūras pieminekļa darbības
stratēģijā. Piemēram, Ventspils Piejūras muzeja darbības
stratēgija, ietverot …

•

Ja vienā pašvaldībā paredzētas vairākas infrastruktūras
ieguldījumu vietas, kas vērstas uz viena dabas un kutūras
mantojuma objekta attīstību, ieteicams gatavot atsevišķus
infrastruktūras aprakstus vai gatavot kopīgu plānoto
investīciju
stratēģiju.
Piemēram,
Carnikavas
novada
investīciju stratēģija infrastruktūras objektu attīstīšanai,
ietverot …

•

Ja plaša piekrastes vienotā dabas un kultūras mantojuma
objekta,
attīstībai
plānotās
investīcijas
infrastruktūrā
paredzētas vairākās pašvaldībās, ieteicams vispirms gatavot
atsevišķus attīstāmās infrastruktūras aprakstus, kurus var
apvienot kopīgā stratēģijā. Piemēram, Ziemeļkurzemes līvu
telpas
investīciju
stratēģija
infrastruktūras
objektu
attīstīšanai, ietverot …
Papildus informācija VARAM 22.12.2016.gada e-pastā!
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Atbalstāmās infrastruktūras
apraksta saturs (1)
1.Infrastruktūras attīstības projekta nosaukums un
īstenotājs

2.Teritorija, kurā plānots īstenot infrastruktūras attīstības
projektu, ietverot teritorijas un infrastruktūras projekta
novietojuma kartoshēmu (1.pielikums A4 vai A3
formātā)
3. Infrastruktūras attīstības projekta mērķis 5.5.1.SAM
kontekstā, uzsverot pakalpojumu pieprasījumu, jaunu
pakalpojumu attīstību un apmeklējumu pieaugumu
(kodolīgi, dažos teikumos)
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Atbalstāmās infrastruktūras
apraksta saturs (2)
4.Infrastruktūras attīstības projekta nepieciešamības
pamatojums:
– problēmsituācija, kuru risina konkrētais infrastruktūras
attīstības projekts
– sasaiste ar darbības programmu “Izaugsme un
nodarbinātība” un valsts ilgtermiņa plānu Baltijas jūras
piekrastei

– sasaiste ar pašvaldības attīstības programmu/ām,
tostarp investīciju plānu
– sasaiste ar dabas aizsardzības plānu, ja investīcijas
plānotas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

– sasaiste/papildinātība ar iepriekšejā plānošanas periodā
īstenotiem, īstenošanā esošiem vai plānotiem, t.sk.
5.5.1.SAM projektiem
1
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Atbalstāmās infrastruktūras
apraksta saturs (3)
5. Infrastruktūras attīstības projektā plānotās darbības,
ietverot atjaunojamās, pārbūvējamās, konservējamas
vai jaunbūvējamās infrastruktūras īpašumtiesības,
parametrus, nepieciešamo kopējo un ERAF finansējumu,
kā arī ietekmi uz 5.5.1.SAM sasniedzamajiem
rezultātiem: apmeklējumu pieaugumu, jaunu
pakalpojumu izveidi (2.pielikums)
6. Galvenie sociālekonomiskie ieguvumi (vispārīgi),
īstenojot infrastruktūras attīstības projektu
7.Infrastruktūras attīstības projekta ilgtspēja pilnveidotās vai jaunbūvētās infrastruktūras uzturēšana
vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas
8. Riska izvērtējums infrastruktūras attīstības projekta
īstenošanā, ietverot riska prevenciju
9. Indikatīvs infrastruktūras attīstības projekta
īstenošanas laika plāns kalendāro mēnešu griezumā
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Kas tiks vērtēts, pamatojoties uz
atbalstāmās infrastruktūras aprakstu
(1)
•

vai projekta kopīgā stratēģija un izmaksu un
ieguvumu analīze ir sagatavota, pamatojoties
sagatavotajām pilnveidojamās vai jaunbūvējamās
infrastruktūras aprakstiem

•

vai pašvaldības sagatavotais infrastruktūras apraksts
ir apstiprināts ar pašvaldības domes lēmumu vai
projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera, kurš nav
pašvaldība, gadījumā - to statūtos noteiktajā kārtībā

•

vai investīcijas infrastruktūrā paredzētas ar mērķi
attīstīt materiālo un/vai nemateriālo kultūras
mantojumu un/vai saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu dabas mantojumu, paplašināt to saturisko
piedāvājumu
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Kas tiks vērtēts, pamatojoties uz
atbalstāmās infrastruktūras aprakstu
(2)
•

•

•

•

vai katrā ieguldījumu objektā tiek nodrošināta vismaz
viena
jauna
pakalpojuma
izveide
vai
esošā
pakalpojuma
pilnveide,
kā
arī
ir
pamatots
pieprasījums
objektā
nodrošināmajiem
pakalpojumiem
vai
ieguldījumu
objektā
paredzēta
tematiski
saskaņotu, papildinošu kultūras, radošā vai dabas
tūrisma pakalpojumu izveide, kas veicinās Latvijas
atpazīstamību citās pasaules valstīs un nodrošinās tā
eksportspēju
vai
ieguldījumu
objektā
paredzēta
tematiski
saskaņotu, papildinošu kultūras, radošā vai dabas
tūrisma pakalpojumu izveide, kas veicinās Latvijas
kultūras
kanona
vērtību
iedzīvināšana
un
popularizēšanu un/vai iekļaušanos Latvijas simtgades
programmā
vai pēc investīciju veikšanas attiecīgo ieguldījumu
objektu pieejamība apmeklētājiem būs vismaz
100 dienas gadā
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3. Saziņa ar Valsts Vides dienestu
un tā atzinumi
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Otrās atlases kārtas
projektu iesnieguma nolikums

III. Projektu iesniegumu noformēšanas un
iesniegšanas kārtība
12.14. Valsts vides dienesta:
- lēmums atbilstoši sākotnējam izvērtējumam par
ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu
- vai lēmums atbilstoši sākotnējam izvērtējumam par
ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu
- un/vai tehniskie noteikumi darbības veikšanai vai
atzinums, ka tehniskie noteikumi darbībai nav
nepieciešami
- un/vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (atbilstoši
projekta iesnieguma 4.sadaļā “Projekta ietekme uz
vidi” norādītajai informācijai)
1
7

Kur konsultēties?

Detālāka informācija, sazinoties ar VARAM
Vides aizsardzības departamenta vecāko
referenti Sandiju Balku (no 13.03.2017.):
Tālrunis: 67026916
E-pasts: sandija.balka@varam.gov.lv
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Paldies par uzmanību!

dace.granta@varam.gov.lv
sandija.balka@varam.gov.lv

