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Vadlīnijas ir sagatavotas ar mērķi sniegt metodisku atbalstu pašvaldībām 

un pašvaldības iestādēm projekta idejas veidlapas izstrādē 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” (turpmāk – specifiskā atbalsta) projekta ideju 

priekšatlases ietvaros. 

Lai nodrošinātu specifiskā atbalsta ieviešanu, projektu ideju priekšatlasi 

saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.322 „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” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.322) 4.punktu nodrošina Kultūras ministrija sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

Projekta idejas sagatavošanai pašvaldībai vai pašvaldības iestādei 

ieteicams izmantot projekta idejas veidlapu, kas publicēta Kultūras ministrijas 

tīmekļa vietnē www.km.gov.lv.  

 

Projekta idejas veidlapā iekļauj vismaz šādas sadaļas: 

1. Projekta idejas kopsavilkums. 

2. Projekta idejas īstenošanas sociālekonomiskais pamatojums: 

2.1. esošās situācijas apraksts;  

2.2. projekta idejas īstenošanas novērtējums.  

3. Projekta idejas īstenošanas pamatojums: 

3.1. projekta idejas atbilstība politikas plānošanas dokumentiem; 

3.2. atbilstība pašvaldības/u attīstības programmā/ās noteiktajām attīstības 

prioritātēm; 

3.3. informācija par objektu darbības stratēģijām un\vai infrastruktūras 

aprakstiem; 

3.4. projekta idejas ietvaros plānoto investīciju sinerģija 

3.5. sadarbības mehānisma apraksts.  

4. Projekta idejas plānotie rezultāti. 

5. Projekta idejas ietvaros plānoto darbību ietekme: 

5.1. kultūras pieminekļa unikalitāte un atjaunošanas darbu ietekme uz 

kultūras pieminekļa saglabājamām vērtībām; 

5.2. projekta idejas ietvaros pilnveidotās un/vai izbūvētās jaunās 

infrastruktūras apraksts un sasaiste ar materiālo un/vai nemateriālo 

kultūras mantojumu un/vai nozīmīgu dabas mantojumu; 

5.3. starptautiski nozīmīgi mantojuma objekti. 

6. Jaunradīto pakalpojumu apraksts. 

7. Projekta idejas papildinātība ar citiem projekta idejas iesniedzēja un tā 

sadarbības partneru īstenotiem, īstenošanā esošiem vai iesniegtiem 

projektiem. 

8. Projekta idejas īstenošanas indikatīvais laika grafiks. 

http://www.km.gov.lv/
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9. Projekta idejas budžeta kopsavilkums. 

 

Vadlīnijas ir veidotas atbilstoši projekta idejas veidlapas sadaļām, 

skaidrojot, kāda informācija projekta idejas iesniedzējam jānorāda attiecīgajās 

projekta idejas veidlapas sadaļās un punktos.  

Visas projekta idejas veidlapas sadaļas aizpildāmas latviešu valodā, 

datorrakstā.  

Aizpildot projekta idejas veidlapu, pašvaldība vai pašvaldības iestāde 

nodrošina, ka projekta idejas veidlapā ir iekļauta informācija, kas nepieciešama, 

lai izvērtētu projekta ideju atbilstoši MK noteikumu Nr.322 sākotnējās ietekmes 

novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 3.pielikumā „Projektu ideju priekšatlases 

vērtēšanas kritēriji”
1
 noteiktajiem atbilstības un kvalitātes kritērijiem, tai skaitā 

atbilstības kritērijam Nr.8, kas paredz, ka projekta idejas veidlapā ir iekļauta 

kopīgās sadarbības projekta stratēģijas sākotnējā redakcija, kas pamato, ka 

plānotās investīcijas objektos atbilst nosacījumam, ka sociālekonomiskie 

ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas izmaksām. 

Pašvaldība vai pašvaldības iestāde nodrošina projekta idejas veidlapā 

sniegtās informācijas saskaņotību starp visām projekta idejas veidlapas sadaļām, 

kurās tā minēta vai uz kuru informācija atsaucas. 

 

Specifiskā atbalsta būtiskāko nosacījumu apkopojums 

 

Mērķis Specifiskais atbalsta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt 

pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un 

dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt 

jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma 

objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz 

nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu 

sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās 

ekonomikas struktūrā. 

Īstenošanas 

veids 

Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases veidā šādu atlases kārtu ietvaros: 

 pirmā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas 

mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā 

Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes 

pašvaldības”; 

 otrā atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas 

mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā 

teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)”. 

Finansējums Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais 

                                                 
1
 http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_05/KMAnotp03_190516_VSS_1246.896.docx  

http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_05/KMAnotp03_190516_VSS_1246.896.docx
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finansējums ir ne mazāk kā 41 400 654 euro, tai skaitā Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 

granta veidā – ne vairāk kā 35 190 555 euro un nacionālais 

finansējums (valsts budžeta finansējums, pašvaldības 

finansējums un privātais finansējums) – ne mazāk kā 6 210 

099 euro. 

Projekta 

iesniedzējs 

Specifiskā atbalsta ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt 

pašvaldība vai pašvaldības iestāde. 

Sadarbības 

partneris 

Projekta iesniedzējs kā sadarbības partneri var piesaistīt 

pašvaldību, pašvaldības iestādi, pašvaldības kapitālsabiedrību, 

plānošanas reģionu, biedrību, nodibinājumu, reliģisku 

organizāciju, juridisku vai komercreģistrā reģistrētu fizisku 

personu, komersantu vai valsts pārvaldes iestādi, kuras 

īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras vai dabas 

mantojuma objekts, kurā plānotas investīcijas. 

Atbalstāmās 

darbības 

Projektā iekļauj atbalstāmās darbības, kas sekmē specifiskā 

atbalsta noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu un ir 

iekļautas pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā: 

 valsts nozīmes arhitektūras, arheoloģijas, vēstures, kā arī 

pilsētbūvniecības pieminekļu atjaunošana, konservācija, 

pārbūve vai restaurācija; 

 ar kultūras un dabas mantojumu saistītās infrastruktūras 

būvju atjaunošana, konservācija, pārbūve, restaurācija vai 

jaunu infrastruktūras būvju būvniecība un publiskās ārtelpas 

attīstīšana atbalstāmo objektu apkārtnē, kas ir vērsta uz 

kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, aizsardzību un 

attīstību; 

 jaunu pakalpojumu izveide, paplašinot kultūras un dabas 

mantojuma saturisko piedāvājumu; 

 projekta vadības nodrošināšana; 

 publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. 

Projekta 

īstenošanas 

termiņš 

Projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, 

bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 31.decembrim. 
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Projekta idejas veidlapa 

         
Projekta idejas nosaukums: 

Jānorāda kopīgās sadarbības projekta idejas 

nosaukums  

Projekta idejas iesniedzējs: 
Jānorāda projekta idejas iesniedzēja precīzs 

juridiskais nosaukums  

Reģistrācijas numurs/Nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs:  

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja reģistrācijas 

numurs/nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

Projekta idejas iesniedzēja 

veids:  
Jānorāda sadarbības projekta idejas iesniedzēja veids 

Juridiskā adrese: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja precīza juridiskā 

adrese, aizpildot visu prasīto informāciju: 

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.  

Republikas pilsēta   Novads  

Novada 

pilsēta 

vai 

pagasts 

Pasta indekss 

E - pasts 

Tīmekļa vietne 

Kontaktinformācija: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja kontaktpersonas 

pilns vārds, uzvārds, tālruņa un faksa numurs, kā arī 

e-pasts. 

Projekta idejas iesniedzējs kā kontaktpersonu norāda 

personu, kura ir tieši atbildīga par projekta idejas 

veidlapas sagatavošanu un ar kuru nepieciešamības 

gadījumā iespējams sazināties: 

Kontaktpersonas vārds uzvārds 

Ieņemamais amats 

Tālrunis 

E - pasts 

Korespondences adrese  
(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja korespondences 

adrese (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot 

attiecīgajās ailēs prasīto informāciju. 

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.  

Republikas pilsēta   Novads  

Novada 

pilsēta vai 

pagasts 

Pasta indekss 

Projekta idejas identifikācijas 

Nr.*: 
  

Projekta idejas iesniegšanas 

datums*: 
  

*Aizpilda Kultūras ministrija 
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Informācija par sadarbības partneri Nr.1** 

         Projekta idejas iesniedzēja 

sadarbības partneris: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja sadarbības 

partnera precīzs juridiskais nosaukums 

Sadarbības partnera 

reģistrācijas numurs/Nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs:  

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja sadarbības 

partnera reģistrācijas numurs/nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

Projekta idejas iesniedzēja 

sadarbības partnera  veids: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja sadarbības 

partnera veids 

Juridiskā adrese: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja sadarbības 

partnera precīza juridiskā adrese, aizpildot visu 

prasīto informāciju:  

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.  

Republikas pilsēta   Novads  

Novada 

pilsēta 

vai 

pagasts 

Pasta indekss 

E - pasts 

Tīmekļa vietne 

Kontaktinformācija: 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja sadarbības 

partnera kontaktpersonas pilns vārds, uzvārds, tālruņa 

un faksa numurs, kā arī e-pasts. 

Projekta idejas iesniedzēja sadarbības partneris kā 

kontaktpersonu norāda personu, ar kuru 

nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties: 

Kontaktpersonas vārds uzvārds 

Ieņemamais amats 

Tālrunis 

E - pasts 

Korespondences adrese  
(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās 

adreses) 

Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.  

Republikas pilsēta   Novads  

Novada 

pilsēta 

vai 

pagasts 

Pasta indekss 
** Ja projekta idejas īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru 

partneri atsevišķi. 
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1. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS KOPSAVILKUMS  

(ne vairāk kā 300 vārdi) 

           

Šajā sadaļā projekta idejas iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta idejas 

būtības kopsavilkumu, norādot: 

- projekta idejas īstenošanas pamatojumu; 

- projekta idejas sasaisti ar MK noteikumos Nr.322 noteiktajiem specifiskā atbalsta 

mērķiem un uzdevumiem; 

- projekta mērķi (īsi)- atbilstoši specifiskā atbalsta mērķim; 

- informāciju par galvenajām projekta darbībām un atbalstāmajiem objektiem; 

- informāciju par plānotajiem rezultātiem; 

- informāciju par projekta idejas īstenošanas kopējām izmaksām, t.sk. ERAF finansējumu; 

- informāciju par plānoto projekta idejas īstenošanas ilgumu.  

           

Informācija par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera atbilstību teritoriju 

prioritāšu dalījumam 

Jānorāda projekta idejas iesniedzēja un katra tā sadarbības partnera/u atbilstība MK 

noteikumu Nr.322 sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.pielikumā 

„Atbalsta teritoriju kartējums” noteiktajam prioritāšu dalījumam. 

Ja uz projekta idejas iesniegšanas brīdi pašvaldība, kas iesniedz projekta ideju vai tās 

sadarbības partneris atbilst citai prioritātei nekā noteikts MK noteikumu Nr.322 sākotnējās 

ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 1.pielikumā „Atbalsta teritoriju kartējums”, 

projekta idejas iesniedzējs šajā sadaļā sniedz informāciju, kas pamato konkrēto sadarbības 

partneru piesaisti.  

           

             
2. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS ĪSTENOŠANAS 

SOCIĀLEKONOMISKAIS PAMATOJUMS 

             
2.1. – Esošās situācijas apraksts (ne vairāk kā 300 vārdi) 

Projekta idejas iesniedzējam jāapraksta esošā situācija: 

- Jāapraksta kultūras un dabas mantojuma objekti attīstāmajā teritorijā, kam piemīt līdz 

šim neizmantots attīstības potenciāls. 

- Jāapraksta reģionālās attīstības tendences projekta idejas īstenošanas teritorijā, kā arī 

vietējās izaugsmes, komercdarbības, nodarbinātības un izaugsmes veicināšanas 

nepieciešamība. 

             
2.2.Projekta idejas īstenošanas novērtējums (ne vairāk kā 300 vārdi) 

Jāapraksta kā kultūras un dabas mantojuma attīstība teritorijā veicinās reģionālo attīstību, 
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vietējo izaugsmi, komercdarbības un nodarbinātības attīstību, analīzē iekļaujot ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi, kultūras vidi, tūrisma un tūrisma pakalpojumu jomu. 

Jāapraksta, kā projekta idejas īstenošana ietekmēs plašāku teritoriju, radot ietekmi uz 

pilsētvidi, sociālo vidi un ekonomisko vidi. Jāpamato, kā projekta idejas īstenošanas 

rezultāta tiks nodrošināta plašākas teritorijas attīstība, nodrošinot, ka plānotās investīcijas 

objektos nodrošinās, ka sociālekonomiskie ieguvumi ir lielāki par objekta uzturēšanas 

izmaksām. 

Jāapraksta, vai projekta idejā plānoto darbību rezultātā tiks veicināta kultūras un dabas 

mantojuma objektu saglabāšana ilgtermiņā un tā ilgtspējīga attīstība un apmeklētības 

pieaugums, veicinot pakalpojumu attīstību dažādās ekonomikas nozarēs attiecīgajā 

teritorijā, tādējādi nodrošinot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, pašvaldību ieņēmumu 

pieaugumu un vairākdienu tūristu skaita palielināšanos Vienlaikus jāapraksta, vai tiks 

veicināta attiecīgās teritorijas vides kvalitāte un uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

Jāapraksta, vai ir paredzēta sasaiste ar citām publiskajām un privātajām investīcijām 

attiecīgajā teritorijā, ņemot vērā vietējos apstākļus un potenciālu, paredzot līdzsvarotu 

ilgtspējīgu teritorijas attīstību kopumā.  

             
3. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS ĪSTENOŠANAS PAMATOJUMS 

           
3.1.Projekta idejas atbilstība politikas plānošanas dokumentiem (ne vairāk kā 400 vārdi) 

Jāapraksta projekta idejas atbilstība šādiem nacionālajiem plānošanas dokumentiem 

kultūras un dabas mantojuma jomā: 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam; 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.gadam; 

Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam; 

Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam „Radošā Latvija”,  

Vides politikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam; 

Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam; 

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam; 

Ainavu politikas pamatnostādnes 2013. – 2019.gadam.  

           
3.2. Atbilstība pašvaldības/u attīstības programmā/ās noteiktajām  

attīstības prioritātēm (ne vairāk kā 100 vārdi) 

Jānorāda, vai pašvaldībai/ām, kuras/u teritorijā/s īsteno projekta ideju, ir apstiprināta 

pašvaldības attīstības programma/as un projekta idejā plānotās investīcijas ir pamatotas 

šīs/o pašvaldības/u attīstības programmā/ās. 

Ja projekta idejā plānotās investīcijas sadarbības partnera, kas nav pašvaldība vai 

pašvaldības iestāde, īpašumā, jānorāda, vai plānotās investīcijas ir atbilstošas šīs/o 

pašvaldības/u attīstības programmā/ās noteiktajām attīstības prioritātēm. 

Jānorāda pašvaldības domes lēmums/i par aktuālās/o pašvaldības/u attīstības 

programmas/u apstiprināšanu un pašvaldības/u tīmekļa vietne, kur ir pieejama aktuāla 

attīstības programmas redakcija, kā arī jānorāda programmas sadaļa un punkts, kurā 

sniegts plānoto investīciju pamatojums. 

3.3. Informācija par objektu darbības stratēģijām un\vai infrastruktūras aprakstiem 
(ne vairāk kā 100 vārdi)  

Jānorāda tīmekļa vietne, kur pieejamas sagatavotās objekta/u darbības stratēģijas un 
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3.4.Projekta idejas ietvaros plānoto investīciju sinerģija (Ne vairāk kā 300 vārdi) 

Nepieciešam aprakstīta projekta idejas ietvaros plānoto investīciju sinerģiju, tai skaitā, 

jānorāda, vai projekta ideja nav pretrunā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 

inspekcijas identificētajiem kultūras mantojuma attīstības ceļiem (MK noteikumu Nr.322 

sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2.pielikums).  

Ja projekta ideja ir iesniegta otrās atlases kārtas ietvaros, jāapraksta, vai projekta idejā 

plānotās darbības atbilst Valsts ilgtermiņa tematiskajam plānojumam Baltijas jūras 

piekrastei (pieejams http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22061). 

           
3.5.Sadarbības mehānisma apraksts (Ne vairāk kā 300 vārdi) 

Jāsniedz informāciju, vai projekta idejas ietvaros ir paredzēta sadarbība starp vairākiem 

kultūras un/vai dabas mantojuma objektu īpašniekiem vai valdītājiem vai turētājiem, kas 

atrodas vairākās pašvaldībās (izņemot Rīgu), un aprakstīt sadarbības mehānismu. 

Tāpat projekta idejas veidlapai jāpievieno noslēgtie nodomu protokoli ar potenciālajiem 

sadarbības partneriem. 

   
 

  

infrastruktūras apraksti.  

Ja projekta idejas iesniedzējs vai sadarbības partneris objekta/u darbības stratēģiju/as un 

infrastruktūras aprakstus nav ievietojis mājas lapā, dokumenti jāpievieno projekta idejas 

veidlapas pielikumā.  

Ja projekta idejas iesniedzēja vai sadarbības partnera objekta/u darbības stratēģija/as un 

infrastruktūras apraksti nav spēkā esoši, jānorāda informācija, kad plānota objekta 

darbības stratēģijas vai infrastruktūras apraksta izstrāde.  

    

http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22061


 

4. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS PLĀNOTIE REZULTĀTI 

                  

Nr.p.k. Objekts 

Projekta 

idejas 

darbība 

Projekta 

idejas 

darbības 

apraksts  

Plānotā 

objekta 

pieejamība 

Indikatīvi nepieciešamais 

finansējums, euro 

Rezultāts  

Iesaistītie 

partneri 

Atbalstīto kultūras un dabas 

mantojuma objektu un 

tūrisma objektu 

apmeklējumu paredzamā 

skaita pieaugums 

Atbalstīto dabas un kultūras 

mantojuma objektu skaits 

Jaunradīto pakalpojumu skaits 

atbalstītajos kultūras un dabas 

mantojuma objektos 

ERAF Nacionālais 
Bāzes 

vērtība*** 

Sasniedzamā 

 vērtība 

Bāzes 

vērtība*** 

Sasniedzamā 

vērtība 

Bāzes 

vērtība*** 

Sasniedzamā 

vērtība 

1. 

Jānorāda 

katrs 

objekts, 
kurā 

plānotas 

darbības 

Jānorāda 
darbības 

nosaukums 

katrā objektā. 
Projekta idejā 

var plānot 

tikai tādas 
darbības, kas 

atbilst MK 

noteikumos 
Nr.322 

noteiktajām 

atbalstāmajām 
darbībām   

Katrai 

projekta 

idejas 
darbībai 

aprakstīt 

galvenos 
veicamos 

uzdevumus 

un mērķi, 
kura 

sasniegšana 

veicinās 
norādīto 

rezultātu 

sasniegšanu  

 Katram 

objektam 

jānorāda, cik 
dienas gadā 

tas būs 

pieejams 
apmeklētājiem 

pēc investīciju 

veikšanas. 

Jānorāda 
indikatīvi 

nepieciešamais 

ERAF 
finansējums 

katrai 

plānotajai 
darbībai. 

Jānorāda 

indikatīvi 

nepieciešamā 
finansējuma 

nacionālais 

līdzfinansējums 
katrai 

plānotajai 

darbībai.  

Jānorāda 
sasniedzamā 

rezultāta 

bāzes 
vērtība 

2015.gadā 

katram 
objektam 

Jānorāda 

plānotā ietekme 

uz MK 
noteikumos 

Nr.322 noteikto 

iznākuma 
rādītāju katram 

objektam 

atsevišķi 

Jānorāda 
sasniedzamā 

rezultāta 

bāzes 
vērtība 

2015.gadā 

katram 
objektam  

Jānorāda plānotā 

ietekme uz MK 

noteikumos Nr.322 
noteikto iznākuma 

rādītāju katram 

objektam atsevišķi 

Jānorāda 
sasniedzamā 

rezultāta 

bāzes 
vērtība 

2015.gadā 

katram 
objektam  

Jānorāda plānotā 

ietekme uz MK 

noteikumos Nr.322 
noteikto iznākuma 

rādītāju katram 

objektam atsevišķi 

Jānorāda, 

vai 
objekts, 

kurā 

plānota 
darbība, 

atrodas 

sadarbības 
partnera 

īpašumā 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Pavisam kopā Projekta idejā plānotā ietekme: 

9. 
             

*** Projekta idejas iesniedzējs bāzes vērtību rādītājam „Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums” var norādīt  

      saskaņā ar: 

- pašvaldības attīstības programmā apkopoto informāciju; 

- saskaņā ar www.kulturaskarte.lv informāciju; 

- saskaņā ar pludmales apsekojuma datiem, kas pieejami http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22061 

Jaunizveidojamiem objektiem bāzes vērtība ir nulle. 

http://www.kulturaskarte.lv/
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/lv/?doc=22061


 

5. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS IETVAROS PLĀNOTO DARBĪBU IETEKME 

           
5.1. Kultūras pieminekļa unikalitāte un atjaunošanas darbu ietekme uz  

kultūras pieminekļa saglabājamām vērtībām (Ne vairāk kā 500 vārdi) 

Norādīt projekta idejas ietvaros atbalstāmos kultūras pieminekļus, norādot, kurā kultūras 

pieminekļa vērtību grupā tas ir iekļauts, un norādot piešķirto valsts aizsardzības numuru. 

Latvijas Republikā ir šādas kultūras pieminekļu vērtību grupas: 

- objekti, kas noteikti atbilstoši UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas 

mantojuma aizsardzību un iekļauti pasaules kultūras un dabas mantojuma objektu sarakstā; 

- valsts nozīmes kultūras pieminekļi; 

- vietējas nozīmes kultūras pieminekļi. 

Raksturot kultūras pieminekli, tā unikalitāti, autentiskumu un oriģinālas substances 

saglabātības pakāpi, fasāžu un interjeru apdari, oriģinālo materiālu, iekārtu un vēsturisko 

būvniecības paņēmienu lietojumu. 

Raksturot projekta idejas ietvaros plānotos darbus, kuru rezultātā tiks saglabāta kultūras 

pieminekļa saglabājamās vērtības - oriģinālā substance. 

Raksturot, vai plānotie darbi atbilst kultūras pieminekļa atjaunošanas labas prakses 

principiem. 

Raksturot vēlāku laiku pārveidojumus (ja tādi ir) vai bojājumus, kas saistīti ar objekta 

tehniskās saglabātības pakāpi. 

           

5.2.Projekta idejas ietvaros pilnveidotās un/vai izbūvētās jaunās infrastruktūras 

apraksts un sasaiste ar materiālo un/vai nemateriālo kultūras mantojumu un/vai 

nozīmīgu dabas mantojumu (Ne vairāk kā 500 vārdi) 

Ja projekta idejas ietvaros plānots izbūvēt vai pilnveidot infrastruktūru, nepieciešams 

aprakstīt un pamatot infrastruktūras pilnveidošana un/vai jaunas infrastruktūras izbūves 

nepieciešamību. Aprakstīt, vai plānotā infrastruktūra nepieciešama nemateriālā un/vai 

materiālā kultūras mantojuma, kam piemīt kultūrvēsturiska, mākslinieciska, sociāla, 

valodiska vai pētnieciska nozīme un vērtība un kas balstās tradīcijā un tiek pārmantota no 

paaudzes paaudzē, saglabāšanas un attīstīšanas veicināšanu vai aprakstīt plānotās 

infrastruktūras pilnveides vai izbūves iecere/es nozīmi, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu 

nozīmīgu dabas mantojumu. 

Pirmajā atlases kārtā nozīmīgs dabas mantojums šī kritērija izpratnē ir nacionālais parks, 

aizsargājamo ainavu apvidus un dabas parks – Natura 2000 teritorija. 

Otrajā atlase kārtā nozīmīgs dabas mantojums šī kritērija izpratnē ir dabas vērtības, kas 

minētas projekta iesniegumā, pamatojoties uz to noteikšanu pašvaldību attīstības 

plānošanas dokumentos vai valsts ilgtermiņa tematiskajā plānojumā Baltijas jūras 

piekrastei. 

 

5.3.Starptautiski nozīmīgi mantojuma objekti (Ne vairāk kā 100 vārdi) 

Jānorāda, vai projekta idejas ietvaros paredzētas investīcijas starptautiski nozīmīgos 

mantojuma objektos. 

Attiecībā uz kultūras mantojumu starptautiski nozīmīgas ir investīcijas, kas paredzētas 

Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma vērtībās, kas iekļautas kādā no 

UNESCO vērtību starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem. 

Starptautiski nozīmīgas investīcijas attiecībā uz dabas mantojumu ir investīcijas, kas 

paredzētas: 

- UNESCO programmas dalībnieka Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā;  

- ES dabas aizsardzības tīkla Natura 2000 teritorijās. 

   



 

6.SADAĻA – JAUNRADĪTO PAKALPOJUMU APRAKSTS 

 
      

Nr.p. 

k. 

Objekta un 

pakalpojuma 

nosaukums 

Pakalpojuma apraksts 

Pakalpojumu 

pieprasījuma 

pamatojums 

Paredzamā pakalpojuma ietekme  

 Reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras un/vai 

dabas 

mantojuma 

pieejamības 

veicināšana 

Atpazīstamības un 

eksportspējas 

veicināšana 

Latvijas kultūras kanona 

vērtību iedzīvināšana 

 

Sadaļā 

jānorāda 

informācija 

par katrā 

objektā 

plānoto 

jaunradāmo 

pakalpojumu. 

Par jaunradītu kultūras, 

radošā vai dabas tūrisma 

pakalpojumu tiek uzskatīts tāds 

pakalpojums: 

a) kas līdz šim nav ticis sniegts 

projekta iesniedzēja vai 

sadarbības partnera 

administratīvajā teritorijā vai 

tajā administratīvajā teritorijā, 

kurā ieguldījumus plāno 

iesniedzējs vai sadarbības 

partneris/i, kas nav 

pašvaldības. 

b) kas līdz šim ir piedāvāts 

objektā vai projekta 

iesniedzēja vai sadarbības 

partnera administratīvajā 

teritorijā, bet projekta 

ietvaros, ņemot vērā 

pakalpojuma pieprasījumu, tas 

tiks kvalitatīvi pilnveidots. 

Jāapraksta, vai izveidotie 

jaunradītie kultūras, radošā, 

Jāsniedz 

pamatojums katra 

plānotā 

pakalpojuma 

pieprasījumam.  

Jāapraksta, vai 

pakalpojuma 

attīstība paredzēta 

saskaņā ar objekta 

darbības 

stratēģiju, norādot 

interneta vietni, 

kur pieejama 

objekta darbības 

stratēģija 

Jāpamato, vai 

jaunradāmie 

pakalpojumi ir 

tematiski vērsti 

uz reģionālās 

identitātes 

stiprināšanu un 

kultūras un/vai 

dabas 

mantojuma 

pieejamības 

veicināšanu. 

 

Jāapraksta, vai kāds no 

projekta idejas ietvaros 

jauradāmiem vai 

attīstāmiem 

pakalpojumiem veicinās 

Latvijas atpazīstamību 

citās pasaules valstīs un 

nodrošinās to 

eksportspēju. Jānorāda, 

vai 2.atlases kārtas 

projekta idejas atbilst 

Latvijas tūrisma 

attīstības pamatnostādņu 

2014. – 2020.gadam 

3.pielikuma noteiktajām 

teritorijām ar lielāko 

eksportpotenciālu. 

Jānorāda, vai projekta idejā 

paredzēta vismaz viena 

jaunradīta pakalpojumu 

izveide vai esošā pakalpojuma 

attīstība, kas veicinās Latvijas 

kultūras kanona vērtību 

iedzīvināšanu un 

popularizēšanu un/vai 

iekļaušanos Latvijas valsts 

simtgades svinību programmā. 

Informācija par Latvijas 

kultūras kanonu var meklēt 

kultūras kanona tīmekļa 

vietnē – 

http://www.kulturaskanons.lv/l

v/1/ ievietotajam sarakstam. 

1. 

http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/
http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/
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vai dabas tūrisma pakalpojumi 

ir tematiski vērsti uz 

reģionālās identitātes 

stiprināšanu un kultūras un 

dabas mantojuma pieejamības 

veicināšanu. 
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7. SADAĻA – PROJEKTA IDEJAS PAPILDINĀTĪBA AR CITIEM PROJEKTA IDEJAS IESNIEDZĒJA UN TĀ SADARBĪBAS 

PARTNERU ĪSTENOTIEM/ĪSTENOŠANĀ ESOŠIEM/IESNIEGTIEM PROJEKTIEM 

 
            

Nr.p. 

k. 
Projekta nosaukums  

Projekta 

kopsavilkums, 

galvenās 

darbības 

Papildinātības/ 

demarkācijas apraksts 

Projekta 

kopējās 

indikatīvās 

izmaksas 

(euro) 

Finansējuma 

avots un 

veids 

(Valsts/ 

pašvaldību 

budžets, ES 

fondi, cits) 

Projekta īstenošanas laiks 

(mm/gggg) 

Projekta 

uzsākšana 

Projekta 

pabeigšana 

1. 

Projekta idejas iesniedzējs sniedz informāciju par saistītajiem projektiem vai pašvaldību investīcijām, ja tādi ir (norāda to informāciju, kas pieejama 

projekta idejas aizpildīšanas brīdī), norādot informāciju par citiem projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata 

papildinātību/demarkāciju.  

2. Jānorāda projekta nosaukums 

Jānorāda 

projekta mērķis 

un galvenās 

darbības 

Jānorāda, kāda veidā 

iesniegtais/īstenotais vai 

īstenošanā esošais projekts 

papildinās projekta idejā 

plānoto. 

Jānorāda 

projekta 

indikatīvās 

kopējās 

izmaksas 

(euro) 

Jānorāda 

finansējuma 

avots 

Jānorāda 

projekta 

uzsākšanas 

vai 

plānotais 

uzsākšanas 

datums 

Jānorāda 

projekta 

pabeigšanas vai 

plānotais projekta 

pabeigšanas 

datums 

 

8.PROJEKTA IDEJAS ĪSTENOŠANAS INDIKATĪVAIS LAIKA GRAFIKS 

 
Projekta 

idejas 

darbības 

numurs
****

 

Projekta idejas īstenošanas indikatīvais laika grafiks (ceturkšņos)
 
 

20.. 20.. 20.. 20.. 20… 20.. 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 

                                                  

                                                  
**** 

Projekta idejas darbības numuram jāatbilst projekta idejas sadaļā „4.Projekta idejas plānotie rezultāti” norādītajam projekta idejas darbības numuram. 
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9.PROJEKTA IDEJAS BUDŽETA KOPSAVILKUMS 

                

Nr.p.k. Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Finansējums KOPĀ 

ERAF 

Nacionālais 

publiskais 

līdzfinansējums 

Privātais 

līdzfinansējums 
euro % 

1. Tiešās personāla izmaksas           

2. 

Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas 

izmaksas, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 

aizpildīšanas izmaksas 

          

3. 
Būvuzraudzības, autoruzraudzības, arheoloģiskās 

uzraudzības izmaksas 
          

4. Pārējās administrēšanas izmaksas           

5. Būvdarbu izmaksas           

6. 
Telpu aprīkošana un pielāgošana vēsturisko priekšmetu 

glabāšanai, restaurācijai un pakalpojumu sniegšanai 
          

7. 
Ekspozīcijas izmaksas, aprīkojuma iegādes un 

uzstādīšanas izmaksas 
          

8. Izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā           

9. 
Ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes 

pasākumu izmaksas 
          

10. Neparedzētie izdevumi           

11. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumi           

12. Projekta neattiecināmās izmaksas           

  KOPĀ           

 

 

Valsts sekretārs S.Voldiņš 

 
 


