5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas
infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās”
vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai

2016. gada 27.oktobrī

5.4.1.1. pasākuma
pamatnosacījumi
Pasākuma mērķis:
Attīstīt ĪADT dabas aizsardzības plānos paredzēto tūrisma
infrastruktūru, lai mazinātu augsnes eroziju un eitrofo piesārņojumu,
optimizētu apmeklētāju plūsmu un padarītu teritoriju pieejamāku
Finansējums no ERAF:
3 400 000 euro, atbalsta likme - 85%
Finansējuma apjoms:
- līdz 500 000 euro no ERAF vienam projektam
- līdz 1 300 euro uz vienu ha labvēlīgi ietekmētas dzīvotņu platības
Atlases veids: atklātā projektu atlase

Priekšnosacījums:
Spēkā esošā dabas aizsardzības plānā paredzēta infrastruktūras izveide

Iznākuma rādītājs - dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai
panāktu labāku aizsardzības pakāpi 2 620 ha
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Projekta iesniedzējs un
sadarbības partneris
Projekta iesniedzējs:
Pašvaldība vai tās izveidota iestāde
Partnerība ar:
• valsts tiešās pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir
zeme Natura 2000 teritorijā
• pašvaldību, kuras teritorijā ietilpst Natura 2000 teritorija, kurā projekta
ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, vai tās iestādi
• kapitālsabiedrību, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā ietilpst Natura 2000 teritorija un kurai ir deleģēta
pārvaldes uzdevuma izpilde dabas aizsardzībā
Papildus nosacījumi:
-

pašvaldība par katru Natura 2000 teritoriju iesniedz atsevišķu projekta
iesniegumu

- par Natura 2000 teritoriju, kura atrodas vairāku pašvaldību teritorijās, var
iesniegt vienu kopēju vai vairākus atsevišķus projektus
- projektā var paredzēt visas vai daļas no dabas aizsardzības plānā paredzētās
infrastruktūras izveidi (jāievēro kompleksas pieejas princips)
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Atbalstāmās darbības
Atbalstāmas infrastruktūras izveides, atjaunošanas un pārbūves
darbības, kas vērstas uz:
- augsnes erozijas samazināšanu
- apmeklētāju plūsmas optimizēšanu
- apmeklētāju informēšanu un uzskaites nodrošināšanu
- Natura 2000 teritorijas pieejamības nodrošināšanu
- antropogēnā un eitrofā piesārņojuma mazināšanu
- veselības maršrutu izveidi, izmantojot dabas aizsardzības plānā paredzēto
infrastruktūru
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Attiecināmās izmaksas
• būvniecības ieceres dokumentācijas un būvprojekta
sagatavošanas un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas
(attiecināmas pirms līguma slēgšanas – no 2016.gada 1.janvāra)
• infrastruktūras būvdarbu izmaksas
• būvuzraudzības izmaksas un autoruzraudzības izmaksas
• apmeklētāju skaitīšanas ierīču, informācijas stendu, norāžu, t.sk.
veselības maršrutu vajadzībām, iegādes, izgatavošanas,
transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas
• ar projekta darbībām tieši saistīto obligāto publicitātes pasākumu
izmaksas, nepārsniedzot 1% no tiešajām attiecināmajām izmaksām
• atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam (tiek nodarbināts
ne mazāk kā 30 % no darba laika, līdz 10% no tiešajām attiecināmajām
izmaksām, nepārsniedzot 24 426 euro gadā)
• neparedzētie izdevumi, kas nepārsniedz 3% no tiešajām
attiecināmajām izmaksām;
• netiešās attiecināmās izmaksas 15 % apmērā no atlīdzības izmaksām
projekta vadībai

Ieguldījumus projektā var
veikt:
• Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera nekustamajā īpašumā
• Jebkurā citā nekustamajā īpašumā, ja ir panākta vienošanās ar
nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju vismaz uz
termiņu, kas nav īsāks par projekta iesniegumā norādīto projekta
izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgumu:
-

infrastruktūras objektu izveidei nepieciešama nekustamā
īpašuma noma (projekta iesniegumam pievieno noslēgto
nekustamā īpašuma nomas līgumu vai parakstītu nodomu
protokolu par nomu, ja projekts tiks finansēts)

-

atsevišķu nelielu infrastruktūras objektu, kā norādes,
informācijas zīmes, informācijas stendi, izvietošanai vienošanās ar zemes īpašnieku (projekta iesniegumam
pievieno vienošanos)
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Citi galvenie nosacījumi (1)

 Projektu īstenošanas termiņš ir 2018.gada 31.decembris
 Pašvaldību (gan projekta iesniedzēja, gan sadarbības partnera)
līdzfinansējumā var paredzēt valsts budžeta dotāciju atbilstoši
normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu
pašvaldībām ES struktūrfondu un KF 2014.–2020. gada plānošanas
periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai
 Projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri slēdz rakstveida
sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību
 Projekta iesniedzējs veic apmeklētāju plūsmas uzskaiti un
konstatē tās ietekmi uz apkārtējo teritoriju ar fotofiksācijas
palīdzību:
– pirmo reizi - pirms projektā paredzēto būvdarbu uzsākšanas
– turpmāk - divas reizes gadā pirms un pēc tūrisma sezonas saskaņā
ar DAP izstrādātām vadlīnijām (www.daba.gov.lv)
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Citi galvenie nosacījumi (2)
 Vismaz 30 darbdienas pirms projekta iesniegšanas termiņa DAP (līdz
24.novembrim) jāiesniedz:
• informācija par projektā plānoto infrastruktūru, t. sk. būvprojektu
minimālā sastāvā vai būvprojektu un atbilstošas izšķirtspējas
kartogrāfisko materiālu (redzama infrastruktūras izveides vieta, reljefs,
sastopamās dabas vērtības),
atzinuma par projektā plānoto darbību atbilstību plānam un par
kompleksu pieeju izveidojamās infrastruktūras plānošanā
saņemšanai
• aprēķins par projekta ietekmi uz iznākuma rādītāja sasniegšanu
atzinuma par aprēķina atbilstību pārvaldes izstrādātajai metodikai
saņemšanai.
 ja projektā plānoti ieņēmumi (tie nevar pārsniegt infrastruktūras
uzturēšanas izdevumus), projekta iesniedzējs atbilstoši AI
izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem, veic izmaksu un ieguvumu
analīzi (VARAM mājas lapā).
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Iesniedzamie dokumenti (1)

 izmaksu un ieguvumu analīze (ja projektā plānoti ieņēmumi)
 vadlīnijas VARAM mājas lapā
 Kartogrāfiskais materiāls un tabula, kurā norādīta ĪADT
dabas aizsardzības plānā plānotās infrastruktūras sasaiste ar
projektā plānoto infrastruktūru, kā arī zemes vienību kadastra
apzīmējumi, kuros plānots veikt ieguldījumus;
 DAP pārvaldes izsniegtie atzinumi;
 Projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašuma tiesības
apliecinoši dokumenti par nekustamajiem īpašumiem, kuros
plānots veikt ieguldījumus, ja īpašumtiesības nav nostiprinātas
zemesgrāmatā;
 Ja infrastruktūras būvniecība paredzēta nekustamajā īpašumā,
kas nav projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera īpašumā 
dokumenti kas pierāda, ka ir panākta vienošanās ar zemes
īpašnieku (-iem) par zemes nomu  nomas līgums, nodomu
protokols
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Iesniedzamie dokumenti (2)
 Pamatojums un apliecinājums par infrastruktūras
kalpošanas laiku, ja tas ir lielāks par 5 gadiem pēc
noslēguma maksājuma veikšanas;
 Projekta rezultātu uzturēšanas plāns (uzturēšanas un
atjaunošanas pasākumi un to finansēšanas avots), ja nav
veikta projekta izmaksu un ieguvumu analīze;
 Projekta
plānotās
ietekmes
uz
tautsaimniecību
novērtējums (ja tas netiek veikts IIA ietvaros);
 Pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanu un finansējuma avotiem;
 Sadarbības līgums ar projekta sadarbības partneri (ja
attiecināms), kas atrunā arī jautājumus par sadarbību
projekta rezultātu sasniegšanā un uzturēšanā projekta
pēcuzraudzības periodā
 VARAM mājās lapā ieteikumi
1
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Iesniedzamie dokumenti (3)

 Plānotā veselības maršruta risinājums (apraksts) (ja plāno
iegūt papildu punktus);
 Dokumenti, kas pierāda projekta gatavības stadiju, ja tiek
nodrošināta
augstāka
gatavības
pakāpe
nekā
obligāti
nepieciešamā, ja šī informācija nav pieejama Būvniecības
informācijas sistēmā;
 Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja attiecināms,
apliecinājums
par
tiesībām
veikt
būvdarbus
zemesgabalos, kur tie paredzēti un/vai projekta iesniedzēja
apliecinājums par šādu tiesību iegūšanu pirms būvdarbu
uzsākšanas;
 Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka tiks ievērots DAP
izstrādātais infrastruktūras vienotais stils;
 Informācija (tabula) par zemes kadastra vienībām, kurās
tiek īstenots projekts, un to īpašniekiem
 Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību
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Specifiskie atbilstības
kritēriji
• ĪADT, kurā paredzēta infrastruktūras izveide, ir atbilstoši
normatīviem aktiem izstrādāts, apstiprināts un spēkā esošs
dabas aizsardzības plāns.
• Projektā paredzētās darbības ir saskaņā ar dabas
aizsardzības plānu un infrastruktūra tiek plānota kompleksi
• Nekustamais īpašums pieder projekta iesniedzējam vai
projekta sadarbības partnerim, vai ir panākta vienošanās par
nekustamā īpašuma nomu vismaz uz plānotās infrastruktūras
kalpošanas termiņu, un tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā (ja
attiecināms)
• Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka tiks ievērots DAP
izstrādātais infrastruktūras vienotais stils
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Kvalitātes kritēriji (1)
Izslēdzošie kritēriji
Projekta gatavības pakāpe (jāiegūst vismaz 1 punkts):
1. Būvvaldē iesniegts būvprojekts minimālā sastāvā vai apliecinājuma
karte vai paskaidrojuma raksts par projektā plānotajām 1.grupas būvēm1 p.

2. Saņemta būvatļauja un tajā norādīti būvprojektēšanas nosacījumi - 2 p.
3. Būvatļaujā izdarīta atzīme par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi
un norādīti būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un/vai ir saņemta
apliecinājuma karte/paskaidrojumu raksts ar ieceres akceptu – 4 p.
Plānotās infrastruktūras kalpošanas ilgums – ilgtspējīgas lietošanas
novērtējums (jāiegūst vismaz 1 punkts):
1. Plānotais kalpošanas laiks ir 5 gadi (iesk.) no projekta pabeigšanas - 1 p.
2. Plānotais kalpošanas laiks ir no 6 līdz 7 gadi (iesk.) un projekta
iesniegumam ir pievienots pamatojums un apliecinājums -2 p.
3. Plānotais kalpošanas laiks ir vismaz 8 gadi un projekta iesniegumam ir
pievienots pamatojums un apliecinājums - 3 p.
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Kvalitātes kritēriji (2)
Izslēdzošie kritēriji
Ietekme uz iznākuma rādītāja sasniegšanu – projekta ieguldījumu
efektivitāte (jāiegūst vismaz 1 punkts): :
Projekta ieguldījumi, lai dzīvotnei panāktu labāku aizsardzības pakāpi:
1. Uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir no 1 101 euro līdz 1 300 euro ERAF
finansējuma – 1 p.
2. Uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir no 901 euro līdz 1 100 euro ERAF
finansējuma – 2 p.
3. Uz 1 ha ietekmētās teritorijas ir mazāk kā 900 euro ERAF finansējuma
– 3 p.
Ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums (jāiegūst vismaz 1
punkts):
1. Ir veikts vispārīgs plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību
novērtējums aprakstošā formā – 1 p.
2. Ir veikts detalizēts plānotā projekta ietekmes uz tautsaimniecību
novērtējums pa mērķu (interešu) grupām, izmantojot gan
aprakstošo, gan skaitlisko ietekmes noteikšanas metodi – 3 p.
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Kvalitātes kritēriji (3)
Kritēriji, kas dod papildu punktus, bet nav obligāti:
1. Dabas tūrisma infrastruktūras papildināšana ar veselības
maršrutu:
papildus punkts, ja projektā ir iekļauta Veselības maršruta izveide,
apvienojot to ar projektā plānoto dabas tūrisma infrastruktūru
2. Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana (horizontālā principa
“ilgtspējīga attīstība” kritērijs):
papildus punkts, ja iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas
kritērijos tika/tiks piemērots zaļais publiskais iepirkums
3. Infrastruktūras pieejamības nodrošināšana (horizontālā principa
„Vienlīdzīgas iespējas” kritērijs):
papildus punkts, ja projektā ir iekļautas specifiskas darbības vides un
informācijas pieejamības nodrošināšanai papildu būvnormatīvos
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noteiktajam

Paldies par uzmanību!

