
Objekta ilgtermiņa darbības stratēģija, 
kopīga sadarbības projekta stratēģija un 
sadarbības līgums, izmaksu-ieguvumu 

analīze

09.03.2017.



• KM sagatavotais metodiskais materiāls –
stratēģijas satura apraksts pieejams:
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ER
AF/5.5.1./dokumenti/Objekta_darbibas_strategija
s_apraksts.pdf

• 24.05.2016. MK noteikumu Nr.322 28.punkts –
projekta iesnieguma iesniegšanas dienā
apstiprināta objekta darbības stratēģija vai
attīstāmās infrastruktūras apraksts –
pašvaldības domes lēmums vai statūtos vai citā
pēc būtības analogā dokumentā noteiktā kartība

• Objekta darbības stratēģija ir jāizstrādā
katram sadarbības partnerim katram
objektam (kultūras vai dabas mantojums),
kurā plānotas investīcijas
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Objekta darbības stratēģija (1)

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ERAF/5.5.1./dokumenti/Objekta_darbibas_strategijas_apraksts.pdf
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Objekta darbības stratēģija (2)

Ja infrastruktūras apraksts ir iekļauts objekta
ilgtermiņa darbības stratēģijā, atsevišķi
infrastruktūras aprakstu izstrādāt nav
nepieciešams.

Projekta iesnieguma veidlapa

Kopīga sadarbības projekta 
stratēģija

Objekta ilgtermiņa darbības 
stratēģija



Stratēģijā iekļauj vismaz šādas sadaļas:

• Esošās situācijas analīze – kultūras mantojuma
objekta organizācijas apraksts: objekta darbības
pilnvarojums; objekta vadības modeļa un
organizatoriskās struktūras definēšana un
raksturojums
• Objekta misija, vīzija, vērtības
• Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie
uzdevumi
• Objekta plānotie darbības rezultāti: objekta

pasākumu programmas raksturojums; objekta
telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita
raksturojums/prognoze

• Objektā plānotie pakalpojumi un to attīstība
• Publicitāte
• Objekta darbības ilgtspēja
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Objekta darbības stratēģija (3)



• KM sagatavotās vadlīnijas pieejamas:
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ERAF/
5.5.1./dokumenti/Kopiga_sadarbibas_projekta_strat
egija.pdf

• 24.05.2016. MK noteikumu Nr.322 23.punkts –
projekta iesniedzējs projekta īstenošanā
piesaista vienu vai vairākus sadarbības
partnerus, kopīgā sadarbības projekta stratēģijā
pamatojot projekta ietvaros plānoto investīciju
sinerģiju

•Stratēģiju sagatavo un apstiprina projekta
iesniedzējs, pamatojoties uz sadarbības partneru
sagatavotajām objektu darbības stratēģijām vai
pilnveidojamās vai jaunbūvējamās infrastruktūras
apraksta

• Stratēģiju nepieciešams saskaņot ar visiem
sadarbības partneriem
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Kopīga sadarbības projekta stratēģija(1)

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ERAF/5.5.1./dokumenti/Kopiga_sadarbibas_projekta_strategija.pdf


Stratēģijā iekļauj vismaz šādas sadaļas:
• Ievads: stratēģijas iesniedzējs; informācija par

sadarbības partneriem; sadarbības mehānisma
apraksts; stratēģijas darbības termiņš

• Esošās situācijas apraksts: stratēģijas īstenošanas
teritorija; esošās situācijas apraksts; teritorijas
attīstības nepieciešamības pamatojums atbilstoši
politikas plānošanas dokumentiem

• Stratēģijas īstenošanas apraksts: stratēģijas
īstenošanas teritorijas attīstības vīzija un stratēģijas
īstenošanas mērķis; uzdevumi stratēģijas mērķa
sasniegšanai; atbalstāmajos objektos un infrastruktūrā
plānotās darbības; stratēģijas ietvaros plānoto
investīciju sinerģija

• Stratēģijas īstenošanas rezultāti: stratēģijas
īstenošanas kvalitatīvie rādītāji; stratēģijas īstenošanas
kvantitatīvie rādītāji

• Jaunradīto pakalpojumu apraksts: pakalpojumu
izveides pamatojums; pakalpojumu plašāka ietekme;
plānotās kopīgās mārketinga aktivitātes.

• Stratēģijas īstenošanas ilgtspēja.
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Kopīga sadarbības projekta stratēģija(2)



• Stratēģijas ietvaros jāapraksta plānoto
investīciju sinerģija, tai skaitā, teritorijā esošo
kultūras, radošā un dabas tūrisma resursu
attīstība sasaistē ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
identificētajiem kultūras mantojuma
attīstības ceļiem (Ministru kabineta 2016.gada
24.maija noteikumu Nr.322 sākotnējās ietekmes
novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 2.pielikums
„Kultūras mantojuma attīstības ceļi un kultūras
pieminekļu iesaiste tūrismā”)

• Stratēģijā jāapraksta, vai kāds no jaunradāmiem
pakalpojumiem veicinās Latvijas
atpazīstamību citās pasaules valstīs un
nodrošinās to eksportspēju, kā arī iekļausies
Latvijas valsts simtgades svinību programmā

• KM vadlīnijās ir piedāvāta stratēģijas veidlapa,
kam ir ieteikuma raksturs
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Kopīga sadarbības projekta stratēģija(3)



• KM sagatavotās vadlīnijas pieejamas:
https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ERA
F/5.5.1./dokumenti/KMvadl_060117_sadarbibas_l
iguma_forma.pdf

• 24.05.2016. MK noteikumu Nr.322 25.punkts –
projekta iesniedzējs slēdz rakstveida līgumu
ar katru sadarbības partneri

• 16.12.2014. MK noteikumu Nr.784 5.punkts –
minimālais informācijas, kas jāiekļauj līgumā,
uzskaitījums

• 16.12.2014. MK noteikumu Nr.784 4. punkts –
noteikta atbildība, ko projekta iesniedzējs
nedeleģē sadarbības partnerim
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Sadarbības līgums (1)

https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/ERAF/5.5.1./dokumenti/KMvadl_060117_sadarbibas_liguma_forma.pdf


• Sadarbības līgumu var slēgt gan atsevišķi ar
katru sadarbības partneri, gan iesaistot vienā
sadarbības līgumā vairākus partnerus
attiecīgi slēdzot, piemēram, trīspusēju sadarbības
līgumu (projekta iesnieguma iesniedzējs –
pašvaldība, sadarbības partneri – pašvaldība un
biedrība)

• KM vadlīnijās ir piedāvāta līguma veidlapa, kam
ir ieteikuma raksturs
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Sadarbības līgums (2)



Sadarbības līgumā iekļauj vismaz šādas
sadaļas:
• sadarbības partnera un projekta iesnieguma iesniedzēja

rekvizīti
• sadarbības partnera un projekta iesnieguma iesniedzēja

pienākumi un tiesības
• sadarbības partnera un projekta iesnieguma iesniedzēja

finansējuma plānošana
• ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu

glabāšanas termiņš
• piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas,

izmaksas turpināšanas un atgūšanas kārtība
• līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas
un izbeigšanas kārtība

• rīcība nepārvaramas varas gadījumā
• strīdu izšķiršanas kārtība
• informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko

piederību un projekta īstenošanas rezultātā radīto vai
iegādāto vērtību piederību, kā arī to uzturēšanas
un izmantošanas kārtību

1
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Sadarbības līgums (3)



• KM sagatavotais izmaksu-ieguvumu analīzes
(IIA) pieņēmumu un pieejas apraksts, IIA
modeļa aizpildīšanas instrukcija un IIA
aprēķina modelis (Excel formātā) pieejami:
https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-
politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-
2020/5-5-1-sam/saistosie-dokumenti

• IIA aprēķina modelis sastāv no:

-Datu lapām – katram objektam atsevišķa datu
lapa

-Kopsavilkuma lapas – aizpildās automātiski,
balstoties uz datu lapās norādītajiem skaitļiem

-Aprēķinu lapas – sociālekonomiskie ieguvumi
tiek aprēķināti automātiski

1
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Izmaksu-ieguvumu analīze(1)

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/saistosie-dokumenti


• Datu lapu aizpildīšana:
-5.sadaļa “Sasniedzamais apmeklējuma (tūristu
skaita) pieaugums” un tā sadalījums vietējos, ārvalstu
un attiecīgi arī vairāku dienu tūristos
-8.sadaļa “Projekta īstenošanas rezultātā jaunradītas
darba vietas”
-10.sadaļa “Vienas biļetes cena”
-11.sadaļa “% apmeklētāju īpatsvars, kam
nepieciešams veikt biļetes iegādi”

• Aprēķinu lapas papildināšana:
- 1.6. – 1.8. apakšsadaļa – var pievienot papildu

sociālekonomiskos ieguvumus vai zaudējumus,
nepieciešams aizpildīt informāciju par naudas
plūsmu

- Ja pievieno papildu sociālekonomiskos
ieguvumus/zaudējumus, tad tos ir nepieciešams
pamatot, sniedzot vismaz šādu informāciju:

- kritērija izvēles pamatojums
- pieņēmumi un to avoti
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Izmaksu-ieguvumu analīze(2)



Paldies par uzmanību!


