ES LIFE Programmas projekts
“Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības
un apsaimniekošanas optimizācija”
(LIFE19 IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature)

LIFE-IP LatViaNature projekta
konkurss “Mazo grantu shēma
invazīvo sugu pārvaldībai”
Konkursu organizē:
• SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC);
• Dabas aizsardzības pārvalde (DAP);
• Daugavpils universitāte (DU).
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Konkursa mērķis: finansiāli, izglītojoši un informatīvi atbalstīt konkursā
pieteiktos projektus, kuros izmēģina jaunas, efektīvas, atkārtojamas, dabai
draudzīgas, invazīvo sugu pārvaldības metodes un pieejas, kuras ievieš privāto
zemju īpašnieki, tiesiskie valdītāji, turētāji vai sadarbības grupas (tajā skaitā
pašvaldības).
Konkursa uzdevumi:
• Uzlabot invazīvo sugu pārvaldību – iznīcināšanu un izplatības ierobežošanu,
rodot jaunus inovatīvus un efektīvus risinājumus;
• Veicināt ieinteresēto personu, privāto zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju,
turētāju un sadarbības grupu izpratni par invazīvajām sugām, un to
inovatīvām apkarošanas un ierobežošanas metodēm;
• Veicināt savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu starp privāto zemju
īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, turētājiem un sadarbības grupām, kuru
īpašumos ir invazīvās sugas.
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Konkursa prioritātes:
– Prioritārās sugas – puķu sprigane Impatiens glandulifera, vārpainā
korinte Amelanchier spicata, Kanādas zeltslotiņa Solidago canadensis,
ošlapu kļava Acer negundo, krokainā roze Rosa rugosa, Spānijas
kailgliemezis Arion vulgaris;
– Prioritārās teritorijas – ūdensteces un ūdenstilpes un to krasti, īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas un ar to ekoloģiski saistītas teritorijas;
– Prioritārās metodes – Latvijā iepriekš nepielietotas, izmaksu ziņā
efektīvas, selektīvas (uz konkrēto organismu iedarbīgas) un iespējami
plaši pielietojamas citās teritorijās;
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Atbalsta pretendents:
– Fiziska persona, kura sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu un kuras īpašumā
vai valdījumā ir zemes īpašums, kurā ir sastopama kāda no invazīvajām
sugām, vai ir noslēgta vienošanās ar zemes īpašnieku par projekta aktivitāšu
īstenošanu tā zemes īpašumā;
– Latvija Republikā reģistrēta juridiska persona, kā īpašumā vai valdījumā ir
zemes īpašums, kurā ir sastopama kāda no invazīvajām sugām, vai ir
noslēgta vienošanās ar zemes īpašnieku par projekta aktivitāšu īstenošanu
tā zemes īpašumā;
– Sadarbības grupa, kura uz sadarbības līguma pamata ieceļ Vadošo
partneri, kurš ir tiesīgs pārstāvēt sadarbības partnerus, iesniegt projekta
pieteikumu, saņemt atbalstu, kā arī vadīt un koordinēt projekta īstenošanu
un nodrošināt finansējuma tālāku novirzīšanu sadarbības partneriem
atbilstoši to īstenotajām darbībām.
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Konkursa finanšu nosacījumi
Kopējais finansējums ir 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši eiro).
Vienam projektam attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par
1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro) un nepārsniedz 5000,00 EUR
(pieci tūkstoši eiro).
Atbalsta intensitāte ir līdz 100% (simts procenti) no attiecināmajām
izmaksām.
Ja pēc projekta pabeigšanas faktiskās kopējās attiecināmās izmaksas
ir lielākas nekā plānots, starpību sedz projekta īstenotājs.
Atbalsta pretendents drīkst iesniegt projekta pieteikumu, kura
budžets pārsniedz noteikto maksimālo granta summu, ja atbalsta
pretendents sedz daļu no projekta izmaksām, vai piesaista
līdzfinansējumu.
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Projektā attiecināmās izmaksas (nolikumā):
– Trešo personu sniegto ārējo pakalpojumu izmaksas (ne vairāk par 50%);
– Materiālu, inventāra (īstermiņa aktīvs, kura vienas vienības izmaksas
nepārsniedz 500 EUR vai tā kalpošanas ilgums ir līdz vienam gadam);

– Uz projektu attiecināmā daļa no pamatlīdzekļu iegādes izmaksām, kuru
kalpošanas ilgums ir ne mazāk kā 3 gadi, ar iegādes vērtību virs 500 EUR;
– Tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma nomas maksa projekta īstenošanas laikā;
– Tehnikas, iekārtu un to aprīkojuma tehniskā apkope, lai novērstu invazīvo sugu
tālāku izplatību pēc aktivitāšu veikšanas.
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Atlase notiek divos posmos
Projekta idejas iesniegšana (līdz 2 pieteikumi):
– Atbalsta pretendents iesniedz šādus dokumentus:
– Projekta idejas pieteikuma veidlapa;
– Vienošanās ar zemes īpašnieku/iem vai tiesisko valdītāju par plānotajām veicamajām aktivitātēm
uz zemes, kas nav iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai apliecinājuma dokumenti par valdījumu
vai valdījuma tiesībām.

Projekta pieteikuma iesniegšana:
– Atbalsta pretendents iesniedz šādus dokumentus:
– Projekta pieteikuma veidlapa;
– Vienošanās ar zemes īpašnieku/iem vai tiesisko valdītāju;
– Kartogrāfiskais materiāls ar identificējamām projektā iesaistītajām platībām, vai arī iesnieguma
veidlapā norādīta saite, kur pieejama attiecīgā informācija;
– Pamatojoši dokumenti par sadarbības partneru nodrošināto līdzfinansējuma daļu, ja tāda ir
paredzēta;
– Sadarbības līguma kopija.
7

Projekta īstenošanas laiks atbilstoši projekta pieteikumā
norādītajam, nosaka finansēšanas līgumā, bet ne ilgāku par 2
gadiem no dienas, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.
Projekta īstenošanas termiņā jābūt izpildītiem visiem projekta
darba uzdevumiem.
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Paldies par uzmanību.
latvianature.lv
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