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5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana Natura 2000 teritorijās" mērķis
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• mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā tūrisma, 
eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem 
un sugām

Kas?

• veidojot kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma 
un dabas izziņas infrastruktūras tīklu

• kompleksu apsaimniekošanas risinājumu 
ieviešana Natura 2000 teritorijās, lai veicinātu 
Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu 
dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa 
sasniegšanu.

Kā?



5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu 

īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas laiks 
un izmaksu attiecināmība
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• līdz 2023. gada 31. oktobrimĪstenošanas 
laiks

• no vienošanās ar CFLA noslēgšanas 
dienas

• izņēmumi (SAM MKN 28.1 1., 28.1 2. 
un 28.1 9. apakšpunkti) no 2016.gada 
1. janvāra (būvprojekta, PI 
sagatavošanas izmaksas, teritoriju 
apsekošana)

Izmaksu 
attiecināmība



CFLA iesniedzamā informācija:
pirms vienošanās parakstīšanas

Desmit darba dienu laikā pēc atzinuma par PI apstiprināšanu /
lēmuma nosacījumu izpildi CFLA ir jāiesniedz:

✓ finansējuma saņēmēja rekvizīti, ja tie ir mainījušies kopš
projekta iesnieguma iesniegšanas brīža

✓ informācija par amatpersonu, kas parakstīs vienošanos par
projekta īstenošanu un amatpersonas paraksta paraugu, kā arī
to personu parakstu paraugus, kas būs tiesīgas finansējuma
saņēmēja vārdā apstiprināt un parakstīt visus ar projektu
saistītos dokumentus (t. sk. maksājuma pieprasījumus);

✓ paraksttiesīgās personas pilnvarojumu (ja attiecināms);

✓ projekta tehniskos precizējumus ( ja attiecināms)

Vienošanās jānoslēdz 30 darba dienu laikā!
Maksimālais termiņš – 60 darba dienas.
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Vienošanās vispārējie noteikumi:
projekta konts, avanss

✓Projekta konta rekvizīti jāiesniedz CFLA kopā ar pirmā avansa 
maksājuma pieprasījumu vai pirmo maksājuma pieprasījumu. Nav 
noteikts termiņš konta atvēršanai!

✓Avanss: 
✓ Līdz 50% no Kohēzijas fonda finansējuma
✓ Var pieprasīt pa daļām
✓ Pieprasītajai avansa summai jābūt pamatotai
✓ Avansa apguves termiņš – 6 mēneši

✓Nosacījumi avansa saņemšanai vs. projekta konts:
✓ Valsts kase – nav specifisku nosacījumu
✓ Darījuma konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāslēdz 3 

pusējs līgums ar FS, kredītiestādi, CFLA
✓ Norēķinu konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāiesniedz 

bankas garantija par avansa summu

Svarīgi:
Avansa pieprasījumu jāiesniedz brīvā formā (vēstule), pamatojums, 
skaidrojums, kā avanss tiks apgūts, ja nepieciešams, pievienojot 
pamatojošos dokumentus. 
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CFLA iesniedzamā informācija:
vienošanās īstenošanas laikā

Nr. Informācijas/ pārskata veids Veidlapa Iesniegšanas termiņš

1. Iepirkumu plāns

➢ izmaiņas iepirkumu plānā

Iesniedzams

KP VIS 

10 dd. laikā pēc vienošanās 

noslēgšanas

➢ tūlīt pēc aktualizēšanas

2. Plānoto maksājuma pieprasījumu 

iesniegšanas grafiks

➢ izmaiņas maksājuma 

pieprasījumu grafikā Iesniedzams

KP VIS 

10 dd. laikā pēc vienošanās 

noslēgšanas

➢ ne vēlāk kā 5 dd. pirms kārtējā 

maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas

➢ Bāzes PMPIG – līdz katra gada 

1.februārim (finanšu disciplīna)

3. Maksājuma pieprasījums

(atbilstoši grafikam, ne retāk kā 

reizi pusgadā) Iesniedzams 

KP VIS 

Atbilstoši vienošanās nosacījumiem 

– reizi pusgadā (nulles MP) 
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Iesniedzamā/ uzkrājamā informācija:
projekta beigās/ pēcuzraudzības periodā

✓līdz 2023. gada 1. novembrim apkopo un iesniedz Dabas 
aizsardzības pārvaldei informāciju par Projekta īstenošanas 
rezultātiem un ietekmi uz Eiropas Savienības nozīmes biotopu un 
sugu dzīvotņu aizsardzības stāvokli un SAM MK noteikumu 
6.2. apakšpunktā minētajiem rādītājiem

✓FS nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu, veic 
apmeklētāju plūsmas uzskaiti vismaz piecus gadus pēc 
noslēguma maksājuma veikšanas
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Pārbaudes:
pārbaudes projekta īstenošanas vietā

✓ Pirmslīguma pārbaudes

✓ Pārbaudes projekta īstenošanas vietā projekta 
īstenošanas laikā

✓ Pārbaudes pēcuzraudzības periodā

Svarīgi:

Pārbaude projekta īstenošanas beigās, lai pārliecinātos par 
rādītāju sasniegšanu
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Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Maksājumu pamatojošā dok., 
grāmatvedības uzskaite, dubultais 
finansējums, ieņēmumi

Kontroles sistēma, dokumentācijas 
uzglabāšana, vizuālā identitāte, iepirkumu 
atbilstība

Atbilstība projektam, līgumu 
faktiskā izpilde 

Projekta ietvaros radīto materiālo 
vērtību, vienību fiziska pārbaude 
(kvalitāte, apjoms, atrašanās vieta, 
izmantošanas mērķi)



Pārbaudes: iepirkumu pārbaudes

✓ iepirkumu pirmspārbaudes: 

✓ iepirkumu dokumentācijas pārbaudes pēc 
iepirkumu izsludināšanas 

✓ iepirkumu norises pārbaudes līdz iepirkumu 
līguma noslēgšanai

✓ iepirkumu pārbaudes, izskatot maksājuma pieprasījumus:

✓ iepirkumi, kuriem nav veiktas pirmspārbaudes 
(tajā skaitā Iepirkumu uzraudzības biroja 
kompetencē esošajiem iepirkumiem) 

✓ atzinums par veikto pārbaudi netiek sniegts

Svarīgi:
Pirmspārbaudes tiek veiktas izlases kārtībā, FS tiek informēts, 

kāds iepirkums tiks pārbaudīts

Praktiski tiek pārbaudīti visi projekta ietvaros veiktie iepirkumi
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Informācijas un publicitātes pasākumi
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Informācija par projektu 

tīmekļvietnē

ne retāk kā reizi 6 
mēnešos projekta 
īstenošanas laikā

Informatīvie pasākumi

atbilstoši 

Publicitātes vadlīnijām



Paldies par uzmanību!


