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5.4.3.2.SAMP Mērķis 

Veidot kvalitatīvu 

dabas izziņas 

infrastruktūru

Mazināt 

antropogēnās 

slodzes:

▪ Tūrisma

▪ Eitrofikācijas

▪ Erozijas

▪ Piesārņojuma

Uzlabot epidemioloģisko 

drošību infrastruktūras 

tīklāVeicināt ES nozīmes 

dzīvotņu labvēlīgu 

aizsardzības stāvokli

Vismaz 22 000 ha ES nozīmes dzīvotņu platībās veicināt 

labāku aizsardzības pakāpi



5.4.3.2.SAMP Projekta īstenotāji

Pašvaldību vai tās izveidotu iestādi
var iesniegt vienu kopēju projektu iesniegumu 
par Natura 2000 teritoriju, kura atrodas vairāku 
pašvaldību teritorijās

trešās personas
(var piesaistīt atbilstoši MK 

nosacījumiem)
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1 projekts

piesaistīt

par katru Natura
2000 teritoriju un,
ja nepieciešams,

tai piegulošo teritoriju

Pašvaldība vai tās izveidota iestāde

VAR

sadarbības
partnerus

kopā ar 
citu 



5.4.3.2.SAMP atbalstāmās darbības
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Projektu vadība 

un uzraudzība

Antropogēnās slodzes 

infrastruktūras izveides, 

modernizācijas, pārbūves 

darbības 
Dzīvotņu 

atjaunošanas

darbības 

(biotehniskas, 

hidrotehniskas)

Veselības 

maršruta 

ierīkošana

Dabas ekspertu 

atzinumu 

saņemšana 

Piekļuves 

nodrošināšana 

darbību vietām



5.4.3.2.SAMP Finansējums
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797 500 EUR

Maksimālais 
Kohēzijas fonda 

finansējums 
projektam

4 835 067 EUR

Pieejamais 
Kohēzijas fonda 

finansējums

250 000 EUR
Minimālais 

Kohēzijas fonda 
finansējums 
projektam

Atbalsts līdz 85%

Līdzfinansējumam 
valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām

Avanss līdz 50%



5.4.3.2.SAMP projekta izmaksas

Vismaz no Kohēzijas fonda finansējuma –

dzīvotņu atjaunošanai
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Pasākuma izmaksas veic Natura 2000 tīkla teritorijā un, 

ja nepieciešams, tām piegulošās teritorijās 

20%

80%

Infrastruktūrai - maksimālais % no Kohēzijas 

fonda finansējuma, vienlaikus, nav % 

ierobežojums attiecināmiem izdevumiem 

Izmaksas attiecināmas no dienas, kad noslēgta vienošanās par 

projekta īstenošanu, vienlaikus, daļa no  dokumentācijas 

sagatavošanas izmaksām ir attiecināmas jau no 01.01.2016.



5.4.3.2.SAMP attiecināmās izmaksas
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Dokumentācija

projekta īstenošanai 
nepieciešamās dokumentācijas 
izstrāde

Būvdarbu un pakalpojumu līgumu izmaksas
iepirkumu procedūras tiek 
veiktas saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu

autoruzraudzības un 
būvuzraudzības izmaksas

Ierīces, stendi, norādes

iegādes, izgatavošanas, transportēšanas 
un uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā 
veselības maršrutiem.

IKT

licenču iegāde vai to 
nomas izmaksas 

atbalstāmajām 
darbībām

Publicitāte
saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem 

Atjaunojamo teritoriju 
apsekošana

Projekta vadības personāls

saskaņā ar normatīvajiem aktiem,

projektā tiek nodarbināts vismaz 30 procentu 
apmērā no normālā darba laika

Datu ieguvePiekļuves projekta 
vietai  
nodrošināšana

veic sugu un biotopu 
aizsardzības jomā sertificēts 
eksperts vai kokkopis
(arborists)

būvdarbu un 
pakalpojumu līgumu 
izmaksas 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums


5.4.3.2.SAMP izmaksas

neattiecināmās izmaksas sedz finansējuma saņēmējs vai sadarbības partneris
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publicitātes pasākumu 
izmaksas

piekļuves nodrošināšanai darbību vietai

neparedzētie izdevumi

netiešās attiecināmās izmaksas 

1%

5%

3%

15%

veiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kā notiek Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana 2014.–2020. gada
plānošanas periodā

būvdarbu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas piekļuves
nodrošināšanai infrastruktūras izveides, modernizācijas un pārbūves
darbību vietai un Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu
atjaunošanas darbību vietai

no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja attiecīgie
neparedzētie izdevumi ir iepriekš saskaņoti ar sadarbības iestādi

netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju,
piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi izmaksām projekta
vadības personālam

N %
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5.4.3.2.SAMP projekta rezultāti

ES nozīmes dzīvotņu 
platībās veicina labāku 

aizsardzības pakāpi

Dzīvotņu atjaunošanas 
darbības ietekmē vismaz 

4% no kopējā projekta
iznākuma rādītāja

Veic projekta rezultātu 

uzraudzību un fotofiksāciju, 

uzlabo epidemioloģisko drošību 

infrastruktūras tīklā

Reizi sešos mēnešos ievieto 
savā tīmekļvietnē aktuālo 
informāciju par projekta 

īstenošanu

līdz 2023. gada 1. novembrim 

iesniedz DAP informāciju par 

projekta īstenošanas 

rezultātiem un ietekmi uz 

pasākuma rādītājiem

Veic apmeklētāju plūsmas uzskaiti
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5.4.3.2.SAMP galvenie īstenošanas nosacījumi 

Veselības drošība

Sugas un biotopi

Dabas aizsardzības plāni

Kompleksa pieeja

Tiek īstenotas gan dzīvotņu 
atjaunošanas darbības, gan

antropogēnās slodzes 
mazinošas infrastruktūras 

attīstība

Jānodrošina epidemioloģiskās 
drošības prasības projekta 
infrastruktūras uzturēšanā Ja dabas aizsardzības plānā 

nav identificētas atjaunošanas 
darbības, tad specificē tās no 
sugu un biotopu plāniem

Naturas 2000 teritorijai 
ir spēkā esošs dabas 

aizsardzības plāns Jāsaņem DAP atzinums par 
projekta ietekmi uz iznākuma 
rādītāju, komplekso pieeju un 

atbilstību dabas plānam
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5.4.3.2.SAMP galvenie īstenošanas nosacījumi 

Valsts atbalsts

Netiek atbalstītas
darbības, kurām atbalsta 

sniegšana kvalificējama kā 
komercdarbības atbalsts

Nodrošina rezultātu ilgtspēju un 
uzturēšanu t.sk., epidemioloģiskās 

drošības prasības visu projekta 
iesniegumā norādīto laiku

Izmaksu un ieguvumu analīze

Ja projektā tiek plānoti 
ieņēmumi, ir jāveic izmaksu 

un ieguvumu analīze

Infrastruktūras ierīkošanā 
jāievēro īpaši 

aizsargājamo dabas 
teritoriju  vienotais stils

Ieguldījumu vietas

Nodrošina īpašuma, tiesiskā 
valdījuma vai turējuma 

tiesības uz zemes vienībām 
vai to daļām



Paldies par uzmanību!
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