Ieteikumi finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera
sadarbības līgumam 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi
mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000
teritorijās" ietvaros
Dokumentā sniegti ieteikumi finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera
sadarbības līgumam par projekta kopēju ieviešanu Eiropas Savienības fondu 2014. 2020.gada plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" (turpmāk – Pasākums) ietvaros.
Sniegtie ieteikumi ir saskaņā ar sekojošiem normatīviem aktiem:
- MK 2014.gada 16.decembra noteikumi Nr. 784 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–
2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.784);
- MK 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 514 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un
atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma
"Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija
Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi (turpmāk - MK noteikumi Nr.
514),
kā arī saskaņā ar Pasākuma projektu iesniegumu atlases nolikumu (turpmāk –
Nolikums), kas publicēts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapā
www.cfla.gov.lv.
NB! Gadījumā, ja šajos ieteikumos minētie priekšlikumi ir pretrunā ar augstāk
minētajiem dokumentiem, izmantojams regulējums, kas minēts MK noteikumos
Nr.784, MK noteikumos N.514 vai Nolikumā!
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.514 13.punktu projektu var īstenot kopā ar
sekojošiem sadarbības partneriem:
1. Valsts tiešās pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, valdījumā vai turējumā ir
zeme Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, kurā projekta ietvaros
paredzēti infrastruktūras būvdarbi;
2. Pašvaldību, kuras teritorijā ietilpst Natura 2000 teritorija, kurā projekta
ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, vai tās iestādi, kuras funkcijās ietilpst šīs
Natura 2000 teritorijas apsaimniekošana;
3. Kapitālsabiedrību, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā esošajā
nekustamajā īpašumā ietilpst Natura 2000 teritorija vai tai piegulošā teritorija, kurā
projekta ietvaros paredzēti infrastruktūras būvdarbi, un kurai ir deleģēta pārvaldes
uzdevuma izpilde dabas aizsardzībā.
MK noteikumu Nr.514 38.punkts nosaka, ka, īstenojot projektu, sadarbības
partneris nodrošina to projekta darbību īstenošanu, kas attiecas uz tā atbildības
jomu un Natura 2000 teritorijas daļu, kura atrodas tā atbildībā. Savukārt MK

noteikumu Nr.514 14.punktā paredzēts, ka projekta iesniedzējs ar sadarbības partneri
slēdz rakstveida sadarbības līgumu par pušu pienākumiem, tiesībām un atbildību par
projekta mērķa un rādītāju sasniegšanu un izveidotās infrastruktūras uzturēšanu
atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Finansējuma saņēmējam sadarbības līgumā saskaņā ar MK noteikumu Nr.784
5.punktu ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:
1. Sadarbības partnera un finansējuma saņēmēja rekvizīti;
2. Sadarbības partnera pienākumi un tiesības;
3. Sadarbības partnera finansējuma plānošana;
4. Ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu glabāšanas termiņš;
5. Piešķirto finanšu līdzekļu izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un
atgūšanas kārtība;
6. Līguma vai vienošanās darbības laiks, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība;
7. Rīcība nepārvaramas varas gadījumā;
8. Strīdu izšķiršanas kārtība;
9. Informācija par īpašumu vai pamatlīdzekļu juridisko piederību un projekta
īstenošanas rezultātā radīto vai iegādāto vērtību piederību, kā arī to
uzturēšanas un izmantošanas kārtību.
Obligātie sadarbības līguma nosacījumi saskaņā ar MK noteikumos Nr.514
ietverto regulējumu:
-

-

-

-

-

ietver nosacījumus par sadarbības partnera līdzatbildību - kā tiks nodrošināts, ka
vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja projekta
ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums paredzēts ilgāks, visu
projekta iesniegumā norādīto infrastruktūras kalpošanas laiku, tiks nodrošināts,
ka infrastruktūras izmantošanas mērķis, kura īstenošanai atbalsts tika piešķirts,
paliek nemainīgs un izveidotā infrastruktūra tiek izmantota sasniedzamā
iznākuma rādītāja vērtības nodrošināšanai (43.punkts);
noteikt atbildību nodrošināt izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu
pēc projekta īstenošanas (15.punkts);
ietvert prasību iepirkumus veikt saskaņā ar publiskos iepirkumus regulējošo
normatīvo aktu prasībām (30.punkts) – ja attiecināms;
ietvert prasību apliecināt, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti, kā arī tos
nav plānots finansēt no citiem valsts, pašvaldības un ārvalstu finanšu atbalsta
instrumentiem (37.4.apakšpunkts);
ietvert prasību projekta aktivitātes īstenot ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31.
decembrim (40.punkts);
noteikt sadarbības partnera atbildību par konkrēta rezultāta un iznākuma rādītāja
sasniegšanu projektā, ja ir iespējams šo rādītāju vērtības izdalīt attiecībā uz
sadarbības partnera ieviešamajām aktivitātēm. (14. un 38.punkts);
ietvert prasību sadarbības partnerim, kurš iesaistās projekta īstenošanā ar tā
īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu nekustamo īpašumu, īpašumtiesības
apliecināt ar attiecīgiem dokumentiem (25.1.apakšpunkts) – ja attiecināms;
gadījumā, ja nekustamais īpašums nepieder sadarbības partnerim, ietvert prasību
panākt vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tā tiesisko valdītāju par
nekustamā īpašuma nomu vismaz uz termiņu, kas nav īsāks par projekta
iesniegumā norādīto projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas

ilgumu, un nekustamā īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā
(25.2.apakšpunkts) – ja attiecināms.
Obligātie sadarbības līguma nosacījumi saskaņā ar Nolikumā iekļauto Vienošanos
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu:
-

-

-

ietvert sadarbības partnera tiesības tikt informētam par projekta norisi;
ietvert prasību, ka sadarbības partnerim nodotās, ar projekta īstenošanu saistītās
tiesības un pienākumi netiek nodoti citai personai;
ietvert pienākumu sadarbības partnerim glabāt visu ar projekta īstenošanu
saistīto dokumentāciju atbilstoši ieguldījumiem projektā projekta īstenošanas
laikā un Sadarbības iestādes paziņotajā dokumentu glabāšanas termiņā, t.sk.,
glabāt jebkuru ar projektu saistīto sarakstes dokumentu, iepirkuma
dokumentācijas, projektā noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto
pakalpojumu apliecinošu dokumentu, veikto maksājumu apliecinošo
dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu
atbilstoši Regulas Nr. 1303/2013 140. pantam, un nodrošināt dokumentu
kopiju iesniegšanu vai uzrādīšanu pēc Sadarbības iestādes pieprasījuma
Finansējuma saņēmēja noteiktā termiņā;
ietvert prasību, ka sadarbības partnerim projekta rezultātā radītās vai iegādātās
vērtības projekta darbību īstenošanas laikā un 5 gadus pēc noslēguma
maksājuma veikšanas Finansējuma saņēmējam neskar būtiskas izmaiņas un
tiek nodrošināta projekta rezultātu saglabāšana un ilgtspēja;
ietvert pienākumu sadarbības partnerim nodrošināt iespējas veikt uzraudzību un
kontroli visā vienošanās par projekta īstenošanu darbības laikā, nodrošinot
Sadarbības iestādes, Eiropas Komisijas, Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, ES fondu vadībā iesaistīto
institūciju, Valsts Kontroles un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvjiem
likumīgo prasību izpildi un brīvu piekļūšanu sadarbības partnera
grāmatvedības un finanšu dokumentiem, kas saistīti ar projekta īstenošanu, kā
arī citiem nepieciešamajiem dokumentiem, informācijai, finanšu līdzekļiem,
telpām un citām materiālām vērtībām, kas attiecas uz veicamo pārbaudi vai
auditu.

Ieteikumi ietvert vēl papildu nosacījumus sadarbības līgumā:
-

-

ieteicams vienoties par sadarbības partnera līdzdalību informācijas un
publicitātes pasākumu nodrošināšanā, kas paredzēti saskaņā ar MK noteikumu
Nr.514 37.1.apakšpunktu. Ieteikums kā minimumu noteikt prasību ne retāk kā
reizi trijos mēnešos ievietot savā tīmekļvietnē (ja tāda izveidota) aktuālo
informāciju par projekta īstenošanu;
ieteicams vienoties par projekta koordinācijas mehānismu;
ieteicams noteikt projekta finansēšanas un maksāšanas kārtību, t.sk. avansa
maksājuma, kas paredzēts MK noteikumu Nr.514 42.punktā, izlietojumam.
Ieteikums avansa maksājumu sadalīt proporcionāli katra finansiālajam
ieguldījumam projektā;

-

ieteicams noteikt atbildību projekta izmaksu pieaugumu segšanā. Ieteikums
noteikt pienākumu segt projekta izmaksu pieaugumu katram - finansējuma
saņēmējam un sadarbības partnerim par savā kompetencē esošajām aktivitātēm;

-

ieteicams vienoties par projekta neattiecināmo izmaksu, kas noteiktas MK
noteikumu Nr. 14 36.punktā, segšanas kārtību. Ieteikums paredzēt, ka
sadarbības partneris pats sedz tās neattiecināmās izmaksas, kas radušās veicot tā
kompetencē esošo aktivitāšu īstenošanu;

-

ieteicams ietvert prasību, ka, ja sadarbības partnera kompetencē esošajās
projekta aktivitātēs faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma
maksājuma pieprasījuma ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta
iesniegumā, sadarbības partneris nodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji nav
mazāki par sākotnēji projekta iesniegumā plānotajiem;
ieteicams ietvert prasību nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par
finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no
pārējām darbībām;
ieteicams vienoties par kārtību, kā tiek nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja
un uzturēšana vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas, bet, ja
projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras kalpošanas ilgums paredzēts ilgāks
par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas, tad vienoties par to kā tiek
nodrošināta rezultātu ilgtspēja un uzturēšana visā projekta iesniegumā norādīto
infrastruktūras objektu kalpošanas laikā;
ieteicams vienoties par līdzdalību apmeklētāju plūsmas uzskaitē un tās
ietekmes uz apkārtējo teritoriju konstatēšanā ar fotofiksācijas palīdzību saskaņā
ar Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātām vadlīnijām (vadlīnijas ievietotas
atbildīgās iestādes tīmekļvietnē);
ieteicams izstrādāt kārtību kādā sadarbības partnerim jānodrošina savas projekta
ietvaros izbūvētās infrastruktūras ekspluatāciju un uzturēšanu pēc projekta
īstenošanas.

-

-

-

-

