KOPSAVILKUMS
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Fonda nosaukums
Gads
Aktivitātes numurs un
nosaukums

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas periods
2017.g.
12.aktivitāte „Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai
nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības
uzturēties Latvijas teritorijā ”

Projektu iesniegumu
iesniegšanas termiņš:

2017.gada 27.novembris, plkst. 17:00

Kopsavilkuma periods:

10.11.2017. (informatīvais seminārs)
16.11.2017.

NR.

JAUTĀJUMS

1.

Atbilstoši 30.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.331
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas
būves”” noteiktajam par publisku ēku ir uzskatāma ēka, kurā vairāk
Kāda ēka ir uzskatāma nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas
par publisku ēku?
funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai
lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni).

ATBILDE

1 Oficiālie dokumenti, uz kuriem norādīts konsultāciju procesā vai dokumenti, kas detalizēti paskaidro atbildi uz uzdoto jautājumu.

DOKUMENTS1

30.06.2015. Ministru kabineta noteikumu
Nr.331
„Noteikumi
par
Latvijas
būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas
būves”” 2.4.punkts

2.

Atklātas projektu iesniegumu atlases „Pakalpojumu koordinācijas un
informācijas centra imigrantu atbalstam darbības nodrošināšana
2.posms)” konkursa nolikums (turpmāk – konkursa nolikums) tika
izstrādāts, saskaņots un apstiprināts atbilstoši 28.07.2015. Ministru
Kāpēc
konkursa kabineta noteikumos Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma,
nolikuma
migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas 28.07.2015. Ministru kabineta noteikumu
17.10.punktā noteikta dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un
prasība
nodrošināt noteiktajam.
Patvēruma, migrācijas un integrācijas
„Informācijas centra
fonda
2014.-2020.gada
plānošanas
iebraucējiem”
Nosacījums par ICI telpām publiskā ēkā konkursa nolikumā iekļauts, dokumentu
izstrādes
un
projektu
(turpmāk – ICI) telpas lai nodrošinātu:
iesniegumu atlases kārtība” 10.punkts
publiskā ēkā?
- ICI telpu un pakalpojumu pieejamību ikvienai personai, tai skaitā
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem,
vecāka gada gājuma cilvēkiem u.c. mērķa grupas segmentiem;
- drošības nosacījumu ievērošanu (ugunsdrošības signalizācijas
sistēma, tehniskās apsardzes sistēma (ja nav fiziskā apsardze) u.c.).

3.

4.

Vai
konkursa
nolikumā
17.10.punktā
noteiktais nosacījums
par ICI telpām Rīgas
centra rajonā tiks
vērtēts strikti atbilstoši
pilsētas
administratīvajam
iedalījumam?

Nosacījums par ICI telpām Rīgas centrā tika izvirzīts, lai nodrošinātu
ICI pakalpojumu pieejamību, jo Rīgas centra apkaimē atrodas dažādu
transportu veidu mezgli (dzelzceļa stacija, starppilsētu maršrutu
autoosta, Rīgas sabiedriskais transports), kā arī novērstu situācijas, kad
tiek piedāvāts izveidot ICI kādā no Rīgas mikrorajoniem, piemēram,
Purvciemā, kas apgrūtinās pakalpojumu pieejamību tiem ICI
apmeklētājiem, kas izmanto, piemēram, dzelzceļa vai starppilsētu
autobusu transporta pakalpojumus.

___

Vai situācijā, kad
projekta iesniedzēja
rīcībā vai lietošanā uz
projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi nav
telpas, kas atbilst
konkursa
nolikuma
17.10.apakšpunkta
noteiktajām prasībām,
kā vienu no projekta
aktivitātēm var plānot
atbilstošu
telpu
piemeklēšanu
un
iekārtošanu
ICI
darbībai?

Jā, konkursa nolikuma 17.10.apakšpunkta prasībām atbilstošu telpu
piemeklēšana un iekārtošana ICI darbībai var tikt plānota kā viena no
projekta aktivitātēm, jo konkursa nolikumā nav noteikts, ka uz projekta
iesnieguma iesniegšanas brīdi projekta iesniedzēja rīcībā vai lietojumā
ir jābūt šādām telpām. Vēršam uzmanību, ka konkursa nolikuma
17.10.apakšpunkta prasībām atbilstošu telpu piemeklēšana un
iekārtošana ICI darbībai (ja tas ir nepieciešams) jāplāno samērīgā
termiņā (piemēram, nepārsniedzot 6 mēnešu periodu) un tā, lai šī
aktivitāte iekļautos kopējā projekta struktūrā un laika grafikā.

___

