Vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”
aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu
ieviešana”
Jautājums
Atbilde
Vai Fonda administrācija komentē Fonda administrācija nesniedz komentārus par projektu
projektu idejas?
idejām. Pastāstot Fonda administrācijas darbiniekam savu
projekta ideju vai plānotās aktivitātes – darbinieks nav
tiesīgs teikt, vai šādu projektu var / nevar iesniegt.
Ko darīt, ja ir plānotas aktivitātes Ja projekta iesniegumam nebūs pievienots Nolikuma
uz privātas zemes un no zemes
pielikums Nr. 3 Vienošanās ar zemes īpašnieku par
īpašnieka nevar dabūt vienošanos visiem zemes īpašumiem, kur tiks veiktas aktivitātes
par aktivitāšu veikšanu?
(jānorāda Nolikuma pielikuma Nr.1 Projekta iesnieguma
veidlapa 5.1. punktā), tad projekta iesniegums tiks
administratīvi noraidīts, jo nebūs izpildīts kritērijs Nr.
6.1.6.
Vai drīkst īstenot aktivitātes uz
Nē, aktivitātes ir jāveic ĪADT teritorijā.
zemes, kas ir blakus ĪADT
teritorijai un ir ierakstītas spēkā
esošā ĪADT dabas aizsardzības
plānā?
Vai drīkst izstrādāt jaunu dabas
Nē, atbalstāmās aktivitātes ir ĪADT aizsardzības un
aizsardzības plānu?
apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas
daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai.
Vai projekts var būt par kopējo
Nē, Nolikumā ir noteikts, ka minimālais no Fonda
summu 40 000,00 EUR?
līdzekļiem paredzētais finansējums ir 40 000,00 EUR un
tā kā, projekta konkursā ir obligāti jānodrošina
līdzfinansējums, tad kopējai summai ir obligāti jābūt
lielākai.
Kur tāmē var norādīt brīvprātīgo
Brīvprātīgais darbs ir jānorāda tāmes sadaļā “Citas
darbu?
izmaksas”
Vai projekta īstenošanā var nebūt Jā.
neviens partneris?
Vai projekta partnerim ir
Nav obligāti.
jānodrošina līdzfinansējums?
Kas ir projekta partneris? Un vai
Projekta partneris palīdz projekta vadošajam īstenotājam
projekta partneris var sniegt
īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Projekta
pakalpojumu/radīt autora darbu?
partneris īsteno kādu daļu no projekta aktivitātēm
izmantojot savus personiskos resursus. Par padarītajiem
darbiem projekta partneris atskaitās projekta vadošajam
īstenotājam. Pēc būtības projekta partneris ir tāds pats
īstenotājs kā projekta vadošais īstenotājs, tikai projekta
partnerim nav nepieciešams atvērt projektam paredzētu
Valsts kases kontu un atskaites ir jāiesniedz projekta
vadošajam īstenotājam, nevis uzreiz Fonda
administrācijai, kā arī finansējums aktivitāšu īstenošanai

tiek pārskaitīts caur projekta vadošo īstenotāju. Svarīgi
ievērot, ka Projekta partneris nevar tikt piesaistīts kāda
projekta ietvaros plānotā pakalpojuma sniegšanai citam
projekta partnerim
Līdz cikiem var iesniegt projektu? Iesniedzot elektroniski ar drošu elektronisko parakstu līdz
2018.gada 23.marta 23:59. Iesniedzot klātienē Fonda
administrācijas telpās līdz 2018.gada 23.marta 17:00.
Sūtot pa pastu – uz vēstules jābūt pasta zīmogam ar ne
vēlāku datumu kā 2018.gada 23.marts.
Vai projekta iesniegumu var atstāt Nē, iesniegums ir jāatdod Fonda administrācijas telpās
Eksporta ielā 5 pie apsarga?
atbildīgajai personai (administrācijas pārstāvim).
Kādā formātā ir jāiesniedz karte ar Nav noteikts, bet vēlams, lai karte nebūtu tādā formātā,
redzamām zemes vienībām, kur
kuras atvēršanai un apskatīšanai būtu nepieciešama kāda
tiks veiktas praktiskās aktivitātes? specifiska, profesionāla programma.
Vai kadastra vienības uz kartes
Jā, bet zemes vienības ar roku nevar iezīmēt.
var uzrakstīt ar roku?
Vai dokuments, kas apliecina
Nē, šāds dokuments ir vajadzīgs pašvaldībām un
paraksta tiesības ir jāpievieno
zinātniskajām institūcijām. Biedrībām un nodibinājumiem
visiem īstenotājiem?
tikai tādos gadījumos, kad iesniegumu paraksta persona,
kura nav reģistrēta publiskos reģistros kā paraksta tiesīga
(darbojas uz pilnvaras pamata).
Kā tehniski pareizi aizpildīt
Lai projekta tāmē veidotos kopējā summa, vispirms
projekta tāmi?
jāizpilda ailes skaits un vienas vienības izmaksas, pēc
kuru aizpildīšanas tāme automātiski saskaita kopējo
summu, kura tiek norādīta ailē Pašu ieguldījums. Pēc tam
manuāli ievadot plānoto LVAF finansējuma summu ailē
LVAF finansējums, automātiski izrēķināsies aile “Pašu
ieguldījums”. Pievienojot papildus rindas vai veicot kādas
citas izmaiņas tāmē, iesakām pārliecināties par formulu
pārnesi uz jaunām rindām un kopsummas formulas
atbilstību.
Vai iesniedzot projektu ir
Uz projekta iesniegšanas brīdi, kas ir līdz 2018.gada
nepieciešami būvniecības
23.martam, būvniecības dokumentācijai nav obligāti jābūt
dokumenti, ja ir plānota
izstrādātai, bet Jums ir jāzina būvniecības apjoms un būtu
infrastruktūra, vai pietiek tikai ar
vēlams veikt cenu aptauju vai tirgus izpēti, lai zinātu kādu
tāmi?
summu norādīt projekta tāmē.
Vai būvniecības dokumentāciju
Ja ir iespējams pamatot, ka būvniecības dokumentu
iespējams izstrādāt un apmaksāt
izstrāde ir tieši saistīta ar projekta aktivitātēm un
projekta ietvaros?
nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi, tad tā var tikt
iekļauta projekta tāmē.

