Saistošo noteikumu Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada
pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras
pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā"
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Norādāmā informācija
Lubānas luterāņu baznīcas ēka un tajā atrodošās vitrāžas un ērģeles
ir iekļautas Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā. Kultūras mantojuma saglabāšana ir gan konkrēto objektu
īpašnieku pienākums, gan pašvaldības, valsts un tautas interese.
Valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašniekiem, pamatojoties uz
likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. pantu, ir iespēja
saņemt finansējumu no valsts, taču to saglabāšana prasa regulārus
un lielus finansiālos ieguldījumus, bet valsts paredzētais finansiālais
atbalsts šim mērķim ir nepietiekams.
Realizējot likuma "Par pašvaldībām" 3.panta pirmajā daļā dotās
tiesības izpildīt brīvprātīgo iniciatīvu, likuma "Par pašvaldībām" 12.
pantā noteikto, kā arī likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās
daļas 5. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – rūpēties
par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu, tajā skaitā atbalstīt kultūras pieminekļu saglabāšanu,
saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 24. panta
2. daļā noteikto, Lubānas novada pašvaldība izdod šos saistošos
noteikumus "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz
finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai
Lubānas novadā", ar mērķi sekmēt Lubānas novadā esošā kultūras
mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Noteikumi paredz kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz
finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas
novadā. Finansiālā atbalsta saņēmēji ir valsts nozīmes kultūras
pieminekļu īpašnieki (valdītāji), kuri atbilst šajos Saistošajos
noteikumos izvirzītajām prasībām. Finansiālā atbalsta saņemšanai
objektam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem – kultūras piemineklim
ir jābūt Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam un tam ir
jābūt nodrošinātam publiskai pieejamībai vismaz 5 gadus pēc
finansiālā atbalsta saņemšanas. Finansiālā atbalsta apjoms ir
noteikts 50% apmērā no Attiecināmajām izmaksām, vienam
Finansiālajam atbalsta piešķīrumam nepārsniedzot 20 000 EUR
(divdesmit tūkstošus euro).
Attiecināmās izmaksas: būvprojekta vai tam pielīdzināmas
dokumentācijas izstrāde, konservācija un restaurācija, ietverot
projekta vadību, autoruzraudzību un būvuzraudzību, nodokļu un
nodevu maksājumi, kas tieši saistīti iepriekšminēto darbu veikšanu,
ja kultūras pieminekļa īpašnieks (valdītājs) tos nevar atgūt, ievērojot
normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto.
Lubānas novada pašvaldības ikgadējā budžetā šim mērķim
paredzētie finanšu līdzekļi.
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Saglabājot un atjaunojot nozīmīgus kultūras mantojuma objektus,
vienlaicīgi tiek uzlabota uzņēmējdarbības vide novadā kopumā,
pozitīvs iespaids uz tūrisma infrastruktūras, kultūras un
komercpakalpojumu sfēras attīstību.
Finansiālā atbalsta saņemšanai kultūras pieminekļa īpašniekam
Lubānas novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kam pievienota
informācija par būvprojektu vai tam pielīdzināmu dokumentāciju,
darbu izmaksu aprēķins (tāme). Lēmumu par finansējuma
piešķiršanu un tā apmēru pieņem Lubānas novada dome. Pēc
pozitīva lēmuma pieņemšanas, starp Lubānas novada pašvaldību un
kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju) tiek slēgts līgums par
Finansiālo atbalstu kultūras pieminekļa saglabāšanai.
Konsultācijas nav notikušas.
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