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Rokasgrāmatas mērķi un struktūra 

Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīs 
starpvalstu un starpteritoriju projektus, kuros iesaistīsies vietējās rīcības grupas visās dalībvalstīs.  
 
Šīs rokasgrāmatas galvenais nolūks ir palīdzēt dalībvalstu iestādēm un vietējām rīcības grupām (VRG) 
īstenot sadarbību saskaņā ar lauku attīstības programmām (Regulas (EK) Nr. 1698/2005 63. panta b) punkts 
un 65. pants). 

Praksē rodas daudz jautājumu par sadarbību. Piemēram, kā atrast sadarbības partneri, kā partneru starpā 
sadalīt darbu un pienākumus. Šī rokasgrāmata ir iecerēta kā padoms vietējām rīcības grupām un citiem 
vietējiem pārstāvjiem, kuri ir iesaistīti sadarbības projektu izstrādē un īstenošanā. 

Rokasgrāmatā ir atspoguļota pieredze, kas gūta Kopienas programmās „Leader” un kas skaidri apliecina 
atziņu, ka sadarbība rada pievienoto vērtību sasniegtajiem rezultātiem. 
 

Šī rokasgrāmata būtu jāuzskata par orientējošu atsauces dokumentu, un tajā nav paredzēti jauni normatīvie 
noteikumi. Jāatzīmē, ka katrā ziņā Kopienas tiesību interpretācija ir Eiropas Kopienu Tiesas uzdevums. 

 

Satura rādītājs  

I nodaļa. Ievads. „Sadarbības” pasākums saskaņā ar Leader asi 

II nodaļa. Dažādas metodes „sadarbības” projektu atlasei  

- VRG veikta atlase 

- vadošās iestādes veikta atlase 
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I NODAĻA. IEVADS. „SADARBĪBAS” PASĀKUMS SASKAŅĀ AR LEADER ASI 

„Sadarbības” pasākums ir viens no trim Leader ass pasākumiem. Sadarbība sniedzas tālāk par tīklu 
veidošanu. „Sadarbības” pasākuma mērķis ir atbalstīt un rosināt vietējās rīcības grupas sākt kopīgu darbību 
ar citu Leader grupu vai ar grupu, kura izvēlējusies līdzīgu pieeju, citā reģionā, dalībvalstī vai pat trešā 
valstī. 

Komisija uzskata, ka sadarbībai starp lauku teritorijām ir liela pievienotā vērtība. Ar sadarbību saprot daļu 
no vietējās attīstības stratēģijas, nevis stratēģijai pievienotu elementu. Sadarbība ir veids, kā paplašināt 
vietējo redzējumu, lai uzlabotu vietējās stratēģijas. Sadarbība ārpus ierastajām robežām ir veids, kā iegūt 
informāciju un jaunas idejas, kā mācīties no citiem reģioniem vai valstīm, kā veicināt un atbalstīt inovācijas 
un kā apgūt jaunas iemaņas un metodes labāku rezultātu sasniegšanai. Tādējādi sadarbība ir ļoti svarīga 
attīstībai, savstarpēja bagātināšanās rada pozitīvu ietekmi. Savstarpēja mācīšanās ir galvenais no sadarbības 
sagaidāmais rezultāts. Lai gan starpreģionu un starpvalstu sadarbība ne vienmēr ir viegli īstenojama, tā 
bieži vien var būt visefektīvākais rezultātu sasniegšanas veids inovāciju un prasmju veidošanas jomā. 
 
Mācīšanās no sadarbības jāizplata iespējami plašākā vietējo rīcības grupu lokā, lai tādējādi sasniegtu tās 
vietējas rīcības grupas, kurām līdz šim nebija nekādas vai bija maz pieredzes sadarbībā. Starpvalstu vai 
starpteritoriāla aspekta iekļaušana vietējās iniciatīvās turklāt sekmē ES identitātes veidošanos papildus 
vietējai, reģionālai un nacionālai identitātei. 
Sadarbības pasākumu atbalsts un vadīšana aizņem vairāk laika un prasa vairāk cilvēkresursu plānošanas un 
vadīšanas darbam. Dalībvalstīm jābūt gatavām piešķirt atbilstošus tehniskās palīdzības resursus šim 
nolūkam. 

Konkrētiem sadarbības projektiem jāsniedz reāla pievienotā vērtība attiecīgajā teritorijā. Sadarbības 
pasākumi var būt nemateriāli ieguldījumi un/vai materiāli ieguldījumi. Sadarbība var palīdzēt Leader 
grupām izvērst vietējos pasākumus. Tā var palīdzēt atrisināt atsevišķas problēmas vai radīt pievienoto 
vērtību vietējiem resursiem. Piemēram, sadarbība var būt veids, kā sasniegt vajadzīgo kritisko masu, lai 
konkrēts projekts būtu dzīvotspējīgs, vai kā veicināt savstarpēji papildinošas darbības, tādas kā, piemēram, 
kopīga Leader grupu tirgvedība dažādos reģionos, kuru teritorijas specializējas kādos īpašos produktos 
(kastaņi, vilna utt.), vai kopīgu tūrisma pasākumu izstrāde, pamatojoties uz kopīgo kultūras mantojumu 
(ķeltu, romiešu utt.). 

Kārtība, kādā tiek atbalstīti sadarbības projekti dažādās dalībvalstīs, var būt atšķirīga. Tomēr ir svarīgi šo 
kārtību īstenot saskaņā ar nosacījumiem, kuros ņemts vērā sadarbības pakāpeniskais raksturs. Parasti 
sadarbība vietējo rīcības grupu starpā noris divos secīgos posmos. 

1) Priekšdarbi 

Šie darbi tiek veikti pirms sadarbības projekta, lai sameklētu potenciālos partnerus (piemēram, valsts tīkla 
sadarbības instrumenti) un atbalstītu kopīgās darbības izstrādi (sagatavošanās tehniskais atbalsts), paturot 
prātā, ka šādu darbu rezultātā dažādu iemeslu dēļ ne vienmēr var rasties konkrēta kopīgā darbība. 

2) Kopīgās darbības izstrāde un īstenošana. Sadarbības partnerība ir jāmudina iesaistīties kopīgu produktu 
izstrādē. Kopīgās darbības piemērs ir konkrēts kopīgs projekts, kuru vada par koordinēšanu atbildīgā 
vietējā rīcības grupa. Praktiskai sadarbībai var būt divi, bieži vien savstarpēji papildinoši mērķi: sasniegt 
kritisko masu, kas vajadzīga kopīgam projektam, lai tas būtu dzīvotspējīgs, un noteikt savstarpēji 
papildinošas jomas. 

Saskaņā ar Leader ir iespējama divu veidu sadarbība: 

• starpteritoriju sadarbība, t.i., sadarbība starp dažādām kādas dalībvalsts lauku teritorijām. Šāda 
sadarbība var norisināties Leader grupu starpā, bet tajā var iesaistīties arī citas vietējās grupas, kuras 
izmanto līdzīgu līdzdalības pieeju (sk. IV nodaļas 1. punktu); 

 

• starpvalstu sadarbība, t.i., sadarbība starp Leader grupām no vismaz divām dalībvalstīm vai ar trešo 
valstu grupām, kuras izmanto līdzīgu pieeju. 

Dalībvalstu vadošo iestāžu uzdevums ir: 
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•skaidri informēt vietējās rīcības grupas par sadarbības finansēšanas iespējām, pamatojoties uz skaidrām 
norādēm; 

•nodrošināt, ka pieteikšanās process ir iespējami vienkāršāks un elastīgāks un, attiecīgā gadījumā, atlasīt 
sagatavošanās tehniskās palīdzības un sadarbības projektu labumguvējus. 

Valsts tīkliem ir: 

•jāorganizē vietējām rīcības grupām paredzēti sadarbības semināri; 

•jāizveido sistēmas labas prakses piemēru apkopošanai; 

•jānodrošina partneru meklēšanas rīks un regulāri jāpublicē starpvalstu partneriem paredzēti paziņojumi;   

•jāsniedz tehniskā palīdzība vietējām rīcības grupām (individuālas konsultācijas); 

•regulāri jāsazinās ar citiem valsts tīkliem. 

Eiropas līmenī Komisija 

• nodrošinās instrumentu starpvalstu sadarbības partneru meklēšanas atbalstam; 

•organizēs vietējām rīcības grupām paredzētus Leader seminārus sadarbības veicināšanai; 

•organizēs informācijas apmaiņu par starpvalstu sadarbības projektiem, kas ir apstiprināšanas procesā; 

• sagatavos rokasgrāmatu(-as) par starpvalstu sadarbību;  

• izveidos tīklu labas prakses piemēru apkopošanai un izplatīšanai (ciešā sadarbībā ar valstu tīkliem). 

II NODAĻA. DAŽĀDAS METODES „SADARBĪBAS” PROJEKTU ATLASEI 

Dalībvalstī veiktās atlases rezultāti tiks paziņoti partneriem/citām vadošajām iestādēm, tiklīdz būs pabeigta 
oficiālā atlases procedūra. Šī informācijas apmaiņa ir nepieciešama tāpēc, ka projekta īstenošanu 
(piemēram, maksājumus) var sākt tikai tad, ja ir pabeigtas visas attiecīgās atlases procedūras. 

Galvenā atšķirība salīdzinājumā ar sadarbības projektiem Leader+ ietvaros ir tā, ka sadarbību var integrēt 
vietējās attīstības stratēģijās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. panta 4. punktu. Šādā gadījumā 
vietējā attīstības grupa paziņo savu ieceri sadarboties jomā(-s), kas ietilpst grupas stratēģijā, bet par to, kas 
būs sadarbības partneri, var nebūt skaidrs uzreiz, jo partnerus pakāpeniski apstiprina dalībvalstis. 

Programmās, kurās izvēlēts šāds modelis, sadarbības projektus izvēlas vietējās rīcības grupas. Dalībvalsts 
var izvēlēties atšķirīgu īstenošanas modeli, kurā atlasi veic vadošā iestāde. 

Ir arī iespējams vienā programmā vienlaicīgi īstenot abus modeļus: vietējo rīcības grupu veikta atlase 
gadījumos, kad grupas ietvērušas sadarbību savā vietējā attīstības stratēģijā, un administratīva atlase 
attiecībā uz projektiem, kurus ierosina vietējās rīcības grupas, kas nav iekļāvušas sadarbību savā stratēģijā. 

Vadošā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, vietējā rīcības grupa pievērsīs īpašu uzmanību projektu kvalitātei, 
ko apliecina partneru iesaistīšanās pakāpe, ierosināto pasākumu atbilstība tādiem aspektiem kā projekta 
mērķi, metodikas kvalitāte, skaidri dati par budžetu un ierosinātā projekta vadība. Dalībvalstīm 
jāpārliecinās, vai projektu neatbalsta citas Kopienas programmas (piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds sadarbības pasākuma ietvaros). 

VRG veikta atlase 

Šajā īstenošanas modelī augšupējā pieeja attiecas arī uz sadarbību. 

Sadarbību iekļauj vietējās attīstības stratēģijā kā vienu no stratēģijas prioritātēm. Saskaņā ar Komisijas 
Regulas (EK) Nr. 1974/2006 37. panta 4. punktu „vecajās” dalībvalstīs priekšroka VRG veiktajā atlases 
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procedūrā tiek dota tām vietējām rīcības grupām, kas ir iekļāvušas sadarbību vietējās attīstības stratēģijās 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 62. panta 4. punktu. 

Kad vietējās attīstības stratēģijas ir atlasītas, vietējās rīcības grupas saņem iepriekš iedalītus piešķīrumus no 
„sadarbības” pasākumam atvēlētajiem līdzekļiem, tādējādi nodrošinot finansējumu sadarbības projektiem. 
Šādos gadījumos grupai jau iepriekš ir skaidrs, kāds ir piešķīrumu apjoms (neatkarīgi no tā, vai tas ir 
iekļauts tās budžetā vai nav), kas tai ir jāizlieto projektiem, kurus tā īstenos. Vietējā rīcības grupa atlasa 
sadarbības projektu tāpat kā jebkuru citu projektu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā. Pēc tam, kad 
veikta juridisko prasību izpildes pārbaude (atbilstības pārbaude), projektu apstiprina par programmu 
atbildīgās iestādes. 

Vadošās iestādes veikta atlase 

Ja projektu atlasi veic vadošā iestāde, tad tā noteiktos termiņos rīko priekšlikumu konkursu vai jebkurā 
brīdī atlasa tai iesniegtos projektus. Sadarbības projektus kompetentajai iestādei vēlākais līdz 2013. gada 
31. decembrim var iesniegt vietējās rīcības grupas vai — dažās programmās — koordinators, ja vienā 
programmā ir vairāki partneri. Šos pieteikumus sagatavo pēc katrai programmai atbilstošā parauga. 
Paredzot attiecīgus noteikumus, jāatvieglo tādu projektu izstrāde, kas ietver apstiprinājumu no dažādām 
valsts vai reģionālām pārvaldes iestādēm, piemēram, pagaidu apstiprinājums, kamēr nav saņemts 
apstiprinājums no pārējām vadošajām iestādēm, paredzot saprātīgu termiņu. 

III nodaļa. Visiem projektiem kopēji noteikumi 

1) Attiecināmās darbības un izdevumi 

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1794/2006 39. panta 3. punktu par attiecināmām darbībām ir 
uzskatāmas šādas darbības: 

- sagatavošanās tehniskais atbalsts; 

- sadarbības projekta īstenošana: par attiecināmiem izdevumiem uzskatāmi tikai izdevumi par kopīgām 
darbībām un par kopīgu struktūru vadīšanu. Par attiecināmiem izdevumiem var tikt uzskatīti 
aktivizēšanas izdevumi visās teritorijās, ko aptver sadarbība. 

Sagatavošanās tehniskais atbalsts 

Pirmsizstrādes darbības var saņemt finansējumu programmas līmenī, izmantojot tehnisko palīdzību (valsts 
tīkls) vai izmantojot pasākumu „sadarbība” (sagatavošanās tehniskais atbalsts). 

Sagatavošanās tehniskais atbalsts ir atbalsts pirms izstrādes. Leader II un Leader+ pieredze liecina, ka 
projektus nebija iespējams īstenot bez tehniskā atbalsta, tāpēc daudzās programmās bija iekļauta šī īpašā 
palīdzība starpteritoriju un starpvalstu sadarbības plānošanas posmā, lai atvieglotu sadarbības partneru 
meklēšanu un saziņu ar tiem un lai sniegtu tehnisko atbalstu dokumentācijas sagatavošanā. 

Tā kā sadarbību ir grūti uzsākt, ir ļoti ieteicams iekļaut sagatavošanās tehniskā atbalsta elementu visās 
programmās, turklāt kā atbalsta sistēmu, kas pieejama visam programmas periodam. 

Būtībā šis tehniskais atbalsts tiek piešķirts pirms sadarbības projekta (pirmsizstrādes izdevumi), un ar šo 
atbalstu nevar finansēt izdevumus par partnerības sanāksmju organizēšanu, tiklīdz partnerība tikusi 
izveidota, pamatojoties uz vienošanos. Šādu sanāksmju izdevumi īstenošanas posmā būs daļa no 
aktivizēšanas izdevumiem, kas ir projekta neatņemama sastāvdaļa. 

Dažām vietējām rīcības grupām, iespējams, nav nepieciešams sagatavošanās tehniskais atbalsts, un tās var 
būt gatavas īstenot kopīgu darbību, pamatojoties uz iepriekšējā programmas periodā veikto sagatavošanās 
darbu. 

Pirmsizstrādes izdevumi var būt izdevumi saistībā ar sanāksmēm (pieredzes apmaiņu) ar potenciālajiem 
partneriem (piemēram, ceļa un izmitināšanas izdevumi, izdevumi par tulka pakalpojumiem) vai projekta 
pirmsizstrādes izdevumi (piemēram, projekta priekšizpēte, konsultācijas par specifiskiem jautājumiem, 
tulkošanas izdevumi, papildu personāla izmaksas). 
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Lai atvieglotu sadarbības uzsākšanu, ir ieteicams noteikt īpašu atsevišķu kārtību, kas ir atšķirīga no projektu 
atlases kartības. Sagatavošanās tehnisko atbalstu īsteno vai nu saskaņā ar administratīvo atlases procedūru 
(piešķīrumu saņem atlasītās vietējās rīcības grupas pēc dokumentācijas iesniegšanas), vai saskaņā ar vietējo 
atlases procedūru, ko veic vietējās rīcības grupas, izmantojot daļu no budžeta, kas tām piešķirts vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanai. 

Lai atvieglotu procesu, pirmajā īstenošanas modelī ir ieteicams atļaut iesniegt priekšlikumus jebkurā laikā, 
ja dokumentācija ir pilnīga. 

Dalībvalstis var noteikt sagatavošanās tehniskā atbalsta maksimālo apjomu kā maksimālo procentuālo likmi 
no projekta kopējām izmaksām. Taču dalībvalstis var uzskatīt, ka gadījumā, ja projekta kopējās izmaksas 
vēl nav zināmas, priekšroka dodama piešķīruma maksimālā apjoma noteikšanai vienam partnerim. 

 

Kopīgā darbība 

Sadarbības projekts atbilst konkrētai darbībai ar skaidri noteiktajiem rezultātiem, kas dod labumu 
attiecīgajām teritorijām. Izdevumi, kas ir saistīti ar Leader teritoriju, ne vienmēr nozīmē izdevumus, kas 
radušies attiecīgajā teritorijā. Darbība ir „kopīga” tādā ziņā, ka tā tiek kopīgi īstenota. 

Kopīgās darbības saturs var aptvert veselu virkni pasākumu, kas uzskatāmi par attiecināmiem saskaņā ar 
asi/asīm un kurus īsteno ar Leader metodi. 

Kopīgās darbības, ko var finansēt, var būt vērstas arī uz prasmju veidošanu, vietējā attīstībā gūtās pieredzes 
nodošanu, izmantojot, piemēram, kopīgas publikācijas, mācību seminārus, sadraudzības nolīgumus 
(programmas vadītāju un darbinieku apmaiņa), kuru rezultātā tiek pieņemtas kopīgas metodes un darba 
paņēmieni vai tiek veikts kopīgs vai koordinēts attīstības darbs. 

Kopīgas struktūras vadīšana 

Kopīgas struktūras vadīšana ir „visintegrētākā” sadarbības forma. Kopīga jauna struktūra var būt jebkura 
struktūra, kuras juridisko formu atzīst attiecīgā dalībvalsts. Starpvalstu sadarbības gadījumā tā var būt 
Eiropas ekonomisko interešu grupa (EEIG). 

Viens no galvenajiem nosacījumiem šādas struktūras izveidei ir tas, ka katram partnerim ir juridiskas 
personas statuss. 

 

2) Sadarbības partneru atbilstība noteikumiem 

Sadarbībā jābūt iesaistītai vismaz vienai vietējās rīcības grupai, kas atlasīta saskaņā ar Leader asi. Par 
sadarbības īstenošanu ir atbildīga koordinējošā vietējā rīcības grupa, kas ir atlasīta saskaņā ar Leader asi 
(Komisijas Regulas (EK) Nr. 1974/2006 39. panta 1. punkts). 

Sadarbībā var iesaistīties partnerības, uz kurām attiecas Regulas (EK) Nr. 1698/2005 59. panta e) punkts 
(valsts un privātā sektora partnerības), un citas vietējās lauku grupas, kas ir organizētas saskaņā ar šādiem 
principiem: a) tādas vietējās grupas esība, kas darbojas lauku attīstības jomā un kurai ir vajadzīgie resursi, 
lai izstrādātu attīstības stratēģiju ģeogrāfiskai teritorijai; b) vietējās grupas organizācija balstās uz vietējo 
pārstāvju partnerību. 

Jāatzīmē, ka partnerībai atbilstoši 59. panta e) punktam nav speciāla fonda sadarbības koordinēšanai. Tāpēc 
šim mērķim jāizmanto 4. ass sadarbības pasākums. 

Jāpiemin arī tas, ka projekta faktisko īstenošanu vietējās rīcības grupas ne vienmēr veic pašas, to var veikt 
vietējās rīcības grupas izraudzīti un sadarbības līgumā (sk. III nodaļas 5. punktu) norādīti pārstāvji (vai 
projekta veicinātāji). 

3) Koordinējošās vietējās rīcības grupas loma (aktivizēšana) 
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Projektu koordinējošā vietējā rīcības grupa uzņemas galīgo atbildību par projekta īstenošanu un nodrošina 
saziņu ar valsts un/vai reģionālām iestādēm, sniedzot vajadzīgo informāciju par finansējuma pieteikumu 
gaitu un faktiskajiem rezultātiem. Vadošā grupa, ko, kopīgi vienojoties, izraugās projektā iesaistītās grupas, 
pamatojoties uz sadarbības nolīgumu, nodrošina katra sadarbības projekta īstenošanas uzraudzību un 
koordināciju. 

Lai koordinējošajai grupai patiesi būtu vadošā loma, tai jānosaka veicamo funkciju minimums. Tā var 
uzņemties papildu funkcijas uz līguma pamata. 

Koordinējošajai grupai parasti ir šādi aktivizēšanas uzdevumi: 

-projekta izstrādes vadība un koordinācija, ieskaitot sadarbības līguma sagatavošanu; sadarbības nolīgumā 
izklāsta sadarbības projekta saturu (projekta apraksts un attiecīgo saistību noteikšana dažādām vietējām 
rīcības grupām); 

-projekta finanšu koordinācija, t.i., informācijas apkopošana par katras grupas iesniegtajiem finansējuma 
pieteikumiem (tad šī informācija ir pieejama katrai grupai un attiecīgajām reģionālajām vai valsts 
iestādēm); 

-projekta un uzdevumu izpildes vadīšana un koordinācija; katrs partneris ir atbildīgs par noteiktu 
uzdevumu izpildi, lai nodrošinātu pareizu kopīgā projekta īstenošanu; 

-sadarbības projekta īstenošanas veicināšana un pārraudzība (projekta attīstības gaita finanšu izteiksmē 
— radušies izdevumi un gūtie ieņēmumi, apmaiņas organizēšana grupu starpā, izpildes dokumentu 
sagatavošana); 

- Leader vadošā grupa pārbauda, kā tiek pildītas saistības, kuras uzņēmusies katra Leader grupa kopīgā 
projekta pareizai īstenošanai. 

Izdevumi, kas radušies saistībā ar šo uzdevumu izpildi, ir daļa no sadarbības projekta, ko finansē saskaņā ar 
programmas pasākumu „sadarbība”. 

4) Katra partnera loma sadarbības projektā 

Uzdevumi un izdevumi ir jāsadala partneru starpā, lai katram partnerim būtu pienākums piedalīties projekta 
pasākumos; katrs partneris ir atbildīgs par savām saistībām pret citām grupām un vadošo grupu saskaņā ar 
sadarbības līgumu (sk. I pielikumu). 

Katra grupa ir administratīvi un finansiāli atbildīga par darbībām, kuras tā vada. Tāpēc tā ir atbildīga par 
finanšu plāna prognožu veidošanu un par sarunām ar personām, kas nodrošina finansējumu. Tā ir atbildīga 
par visu izdevumus un publiskā finansējuma izlietojumu apliecinošo grāmatvedības dokumentu 
uzglabāšanu un nodrošināšanu reģionālajām vai valsts iestādēm. 

Kā minēts iepriekš, ir iespējams, ka daļu no sadarbības projekta darbībām veic dažādas vietējās rīcības 
grupas struktūras (piemēram, VRG partnerības locekli) vai kāds cits vietējais pārstāvis VRG teritorijā. 

5) Tīkla veidošanas priekšrocības 

Tehniskā palīdzība sadarbībai ir uzskatāma par attiecināmo darbību saskaņā ar tehniskās palīdzības valsts 
tīkla rīcības plānu (Regulas (EK) Nr. 1698/2005 68. pants). 

Sadarbības veicināšana un atvieglošana (starpteritoriju sadarbība) ir galvenais iemesls, kāpēc visas 
programmā iesaistītās vietējās rīcības grupas jāapvieno tīklā. 

Starpvalstu sadarbības gadījumā sagatavošanās tehnisko atbalstu papildinās Eiropas Lauku tīkls, kurš 
veicinās šāda veida sadarbību, tiklīdz tas sāks darboties. Valsts tīklu darbam starpvalstu sadarbības 
veicināšanā arī būs liela nozīme. 

Tāpēc ir ieteicams valsts tīkla interneta vietnē iekļaut interneta lapu, kurā iespējams meklēt sadarbības 
partnerus. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš precīzam aprakstam par tematu, ko, izmantojot sadarbību, vēlas 
izvērst vietējās rīcības grupas, kurām nepieciešams sadarbības partneris, kā arī šo grupu pieredzei 
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attiecīgajā jomā. Pieredze, kas gūta Kopienas Leader programmu īstenošanā, liecina, ka ne vienmēr ir 
viegli atrast prasmju, zināšanu un pieredzes ziņā vispiemērotāko partneri. Starpvalstu sadarbības 
vajadzībām šai informācijai ir jābūt tulkotai angļu valodā. 

IV NODAĻA. STARPTERITORIJU SADARBĪBAS PROJEKTI 

1) Sadarbībā iesaistītās struktūras 

Starpteritoriju sadarbība dalībvalsts ietvaros attiecas uz vismaz vienu teritoriju, kas izvēlēta saskaņā ar 
Leader asi. Lai veicinātu Leader metodes izplatīšanu, partnerībā var paredzēt iespēju iesaistīties vietējām 
valsts un privātā sektora partnerībām, kas atlasītas saskaņā ar 3. asi atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1698/2005 
59. panta e) punktam, vai citām lauku grupām, kuru organizācija atbilst Leader principiem un kuras ir 
atzītas dalībvalstī. 

Papildus kritērijiem, kas tiek izmantoti oficiālai atzīšanai dalībvalstī, lai definētu, kas ir „cita lauku grupa, 
kuras organizācija atbilst Leader principiem”, var ņemt vērā turpmāk minēto: 

- vietējā grupa, kas darbojas lauku attīstības jomā un kurai ir vajadzīgie resursi, lai izstrādātu attīstības 
stratēģiju noteiktai ģeogrāfiskai teritorijai; 

- grupas organizācija balstās uz atvērtu un plašu partnerību, kurā tiek veicināta vietējo pārstāvju 
piedalīšanās. Grupai jābūt veidotai no vairāku sociālekonomisko sektoru pārstāvjiem, arī apvienībām. 
Grupai jāizstrādā sava attīstības politika; 

- grupai jācenšas strādāt, veidojot tīklu ar citām grupām. 

2) Attiecināmās darbības 

Izņemot darbības, kas atbilst ļoti precīzam tematam, kura izvēršana prasa lielāku teritoriju nekā attiecīgās 
VRG teritorija, atbilstoši pasākumam „sadarbība” par attiecināmām darbībām tiks uzskatītas tikai darbības, 
kuras attiecas uz teritorijām, kas atlasītas saskaņā ar Leader asi. Tomēr sadarbības koordinācijas izdevumi 
ir uzskatāmi par attiecināmiem izdevumiem visās aptvertajās teritorijās. 

Uzskata, ka projekta koordinācija ietver koordinācijas uzdevumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai 
(partneru sanāksmes, koordinējošās grupas ar koordināciju saistītie administratīvie un finanšu uzdevumi, 
sadarbības līguma juridiskā definēšana un/vai kopīgo struktūru regulējošās kopīgās juridiskās vienības 
darbība). Koordinācijas izmaksas ieteicams sadalīt partneru starpā saskaņā ar sadarbības līgumu. Tas 
nozīmē, ka projekta īstenošana var sākties tikai tad, kad visi partneri ir saņēmuši apstiprinājumu par 
piešķirtajiem līdzekļiem. 

V NODAĻA. STARPVALSTU SADARBĪBAS PROJEKTI 

Starpvalstu projekti iedalās divās grupās — starpvalstu projekti Eiropas Savienībā un starpvalstu projekti, 
kuros iesaistīta kāda trešā valsts. 

1) Starpvalstu sadarbība Eiropas Savienībā 

Starpvalstu sadarbībā piedalās vismaz divas vietējās rīcības grupas, kas atrodas divās dalībvalstīs un no 
kurām vismaz viena ir atlasīta saskaņā ar Leader asi. 

Tāpat kā starpteritoriju sadarbības gadījumā būs iespējams paplašināt šo sadarbību, attiecinot to uz grupām, 
kas atlasītas saskaņā ar lauku attīstības programmu 3. asi (valsts un privātā sektora partnerības, kas nav 
Regulas 1698/2005 59. panta e) punktā minētās Leader partnerības). Saskaņā ar Leader asi par 
attiecināmām darbībām uzskatāma projekta vispārējā koordinācija, ko veic atbilstoši Leader asij izvēlētā 
koordinējošā VRG. Citas izmaksas, kas saistītas ar citu grupu (59. panta e) punkts) teritorijām vai jebkurām 
citām lauku teritorijām, kuru organizācija atbilst Leader principiem, jāfinansē no citiem avotiem, nevis no 
Leader ass līdzekļiem. 
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Pamatojoties uz sadarbības līgumu starp partneriem (sk. zemāk), projektu koordinējošās vietējās rīcības 
grupas pienākums ir koordinēt projektu. Katrai partnergrupai jābūt atbildīgai par saziņu ar pārraugošajām 
iestādēm, un tā ir finansiāli atbildīga par projekta attiecīgās daļas izpildi savā teritorijā. 

2) Informācijas apmaiņa par starpvalstu sadarbības projektu apstiprināšanas procedūru  

Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1974/2006 39. panta 5. punktu „dalībvalstis dara Komisijai 
zināmus apstiprinātos starpvalstu sadarbības projektus”. Šā pienākuma mērķis ir palielināt pārskatāmību par 
dalībvalstīs izsniegtajiem apstiprinājumiem un arī paātrināt apstiprināšanas procedūru. Izraudzītajām 
kompetentajām iestādēm jāizmanto starpvalstu sadarbības projekta vienotā informācijas apmaiņas veidlapa, 
kas sniegta II pielikumā. 

Atbalsta lomu uzņemsies Eiropas Lauku attīstības tīkls, izveidojot Eiropas datubāzi par apstiprinātajiem 
starpvalstu sadarbības projektiem, pamatojoties uz kompetento iestāžu iesniegto informācijiu. 

Parasti izmantojamā procedūra ir šāda. 

1. posms. Vietējā rīcības grupa, kas plāno iesaistīties sadarbības projektā, savu pieteikumu iesniegs 
apstiprināšanai (ja VRG atlasa projektus) vai atlasei un apstiprināšanai kompetentajā iestādē. Kompetentā 
iestāde var sniegt VRG provizorisku apstiprinājumu; provizorisks apstiprinājums, kura maksimālais 
derīguma termiņš ir 6–9 mēneši, būs galīgais apstiprinājums, ja visi partneri saņem apstiprinājumu no savas 
valsts kompetentajām iestādēm. 

2. posms. Programmas kompetentā iestāde (vadošā iestāde/maksājumu aģentūra) informē Komisiju par 
visiem starpvalstu sadarbības projektu (kopīgās darbības) provizoriskajiem apstiprinājumiem, izmantojot 
starpvalstu sadarbības projektu informācijas apmaiņas veidlapu (jānosūta, izmantojot SFC 2007). Tai 
jāizraugās arī kontaktpersona kompetentajā iestādē. 

3. posms. Kompetentajai iestādei ir iespēja izmantot Eiropas datubāzi par apstiprinātajiem starpvalstu 
sadarbības projektiem, lai sekotu apstiprinājuma procedūrām citās dalībvalstīs. Kad kompetentajai iestādei 
ir pierādījumi par apstiprinājumiem citās dalībvalstīs, kompetentā iestāde veic savējo apstiprinājumu. 

Šis posms neattiecas uz starpvalstu sadarbības projektiem, kuros iesaistīta tikai viena dalībvalsts un viena 
trešās valsts teritorija. 

3) Starpvalstu sadarbība ar trešo valstu teritorijām 

Starpvalstu sadarbība ar trešo valstu teritorijām nozīmē, ka projektā iesaistīta vismaz viena teritorija, kas 
izvēlēta saskaņā ar Leader asi. Ja teritorija, kas izvēlēta saskaņā ar Leader asi, iesaistās sadarbībā ar 
ārpuskopienas valsts teritoriju, kuras organizācija atbilst Leader pieejas principiem, ar šo teritoriju saistītie 
izdevumi uzskatāmi par attiecināmiem izdevumiem (koordinācijas sadale un kopīgs projekts ar Leader 
teritoriju, pamatojoties uz sadarbības līgumu, piemēram, Leader vietējās rīcības grupas piedalīšanās 
partnerības sanāksmēs, kopīgā projekta vietēja īstenošana tās teritorijā). Citiem vārdiem sakot, izdevumi, 
kas ir saistīti ar Leader teritoriju, ne vienmēr nozīmē izdevumus, kas radušies attiecīgajā teritorijā.  

Izdevumi, kas radušies ārpuskopienas teritorijā un kas nav saistīti ar Leader teritoriju, nav uzskatāmi par 
attiecināmiem izdevumiem. Sadarbībā iesaistītās ārpuskopienas teritorijas definīcijai jābūt saskaņā ar 
Leader pieeju (sk. definīciju IV nodaļas 1. punktā). 

VI NODAĻA. SADARBĪBAS LĪGUMA LIETDERĪBA 

Leader īstenošanā gūtā sadarbības pieredze liecina, ka efektīvas vadības nodrošināšanai ir svarīgi jau no 
paša projekta sākuma skaidri noteikt sasniedzamos mērķus, atbildības sadalījumu (vadīšana, koordinēšana, 
uzraudzība un novērtēšana) un finanšu ieguldījumu sadarbības partnerībā. Oficiāls sadarbības līgums sniedz 
iespēju noteikt visus šos aspektus un tādējādi palīdz nodrošināt pārredzamu vadīšanu un skaidrību par 
savstarpējām saistībām.  

Sadarbības līgums ir vienots visu partneru (tostarp koordinējošās vietējās rīcības grupas) parakstīts 
dokuments tādā juridiskā formā, kas ir atzīta vienā no projektā iesaistītajām valstīm. Šajā dokumentā jābūt 
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skaidri izklāstītiem projekta mērķiem, mērķu sasniegšanai īstenojamiem uzdevumiem, katra partnera lomai 
projektā, kā arī katra partnera finansiālajam ieguldījumam projektā. 

Sadarbības līgumā jābūt izklāstītiem visiem kopīgā projekta kopbudžeta komponentiem. Dokumentā, kas 
rakstīts dažādu iesaistīto dalībvalstu valodās, izklāsta projekta sadarbības saturu un katras vietējās rīcības 
grupas finansiālo un tehnisko ieguldījumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai. 

Sadarbības līgumos jāiekļauj: 

• partneru apliecinājums par saistību uzņemšanos, norādot koordinējošās rīcības grupas un partnerību 
veidojošo VRG/vietējo grupu pārstāvjus un viņu adresi; 

• sadarbības projekta sīks apraksts, norādot: 

• projekta mērķus, 

• mērķu sasniegšanai veicamos uzdevumus, 

• potenciālos labumguvējus, 

• katra partnera lomu projekta organizēšanā un īstenošanā (attiecīgā gadījumā norādot to 
tehnisko organizāciju nosaukumus, kas ir pilnvarotas veikt konkrētas darbības), 

• projekta organizācijas un uzraudzības kārtību, 

• daudzpusēja projekta sagaidāmos rezultātus; 

• kopējais plānotais budžets un katra partnera finansiālais ieguldījums; 

• orientējošais laika grafiks;  

• piemērojamās tiesības un piekritība strīdu gadījumā ir partneru/rīcības grupas ziņā: vai nu tās valsts 
tiesības, kurā reģistrēts viens no partneriem/viena no rīcības grupām vai kas ir galvenā uzņēmējdarbības 
norises vieta, vai tās valsts tiesības, kurā tiek īstenots projekts; parasti priekšroka dodama koordinējošās 
rīcības grupas uzņēmējdarbības galvenajai norises vietai; 

• ja partneri vēlas, tie var iekļaut klauzulu, kas ļauj projektā iesaistīties jaunām VRG/grupām;  

• kārtība, kādā var grozīt līgumu. 

Sadarbības līguma paraugs ir pievienots šīs rokasgrāmatas I pielikumā. Paraugā ir iekļauts arī tehniskais 
pielikums projekta sīkam aprakstam. Līgumā iekļauti tikai vispārīgi līguma noteikumi. 

 

  

  

 

 

 



 11

. 

I PIELIKUMS 

 

SADARBĪBAS LĪGUMA PARAUGS 

 

 

 

Sadarbības projekta nosaukums  

 

 

 

Deklarācija 

 

Apakšā parakstījušies vietējo rīcības grupu pārstāvji ar šo apņemas īstenot pielikumā izklāstīto sadarbības 
projektu un apliecina pielikumā sniegtās informācijas patiesīgumu. 

 

 

Piemērojamās tiesības un piekritība 

 

Līguma izpildi reglamentē … tiesības. 

 

1. VISUS STRĪDUS PUŠU STARPĀ, KAS RADUŠIES, INTERPRETĒJOT VAI PIEMĒROJOT LĪGUMU, UN KO 

NEVAR IZŠĶIRT ĀRPUSTIESAS CEĻĀ, IESNIEDZ IZŠĶIRŠANAI ... TIESĀS. 

 

 

2. KLAUZULA, KAS ĻAUJ IEKĻAUT JAUNUS PARTNERUS („JA LEADER VAI CITAS VIETĒJĀS RĪCĪBAS 

GRUPAS IZSAKA ATTIECĪGU VĒLĒŠANOS, TĀS VAR TIKT IEKĻAUTAS ŠAJĀ LĪGUMĀ, IZDAROT 

ATTIECĪGUS GROZĪJUMUS.”) 
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3. KLAUZULA, KAS ĻAUJ VEIKT CITUS GROZĪJUMUS 

4. PARAKSTI 

 

 

Koordinējošās Leader vietējās rīcības grupas nosaukums: 

 

 

 

Pārstāvja vārds, uzvārds: 

 

 

Amats: 

 

 

Datums:                                                               Vieta (adrese, norādot arī valsti): 

 

 

Paraksts:                                                        
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Leader vietējā rīcības grupa/cita vietējā rīcības grupa Nr. 1: 

 

 

 

Pārstāvja vārds, uzvārds:  

 

 

Amats: 

 

 

Datums:                                                               Vieta (adrese, norādot arī valsti): 

 

 

- 

Paraksts:                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Leader vietējā rīcības grupa/cita vietējā rīcības grupa n: 

  

 

Pārstāvja vārds, uzvārds:  

  

Amats: 

Datums:                                                               Vieta (adrese, norādot arī valsti): 

Paraksts: 
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SADARBĪBAS LĪGUMA PIELIKUMS 

 

PROJEKTA APRAKSTS 

 

 

 

 

 

Sadarbības projekta nosaukums        

 

 

SADARBĪBAS PROJEKTA PARTNERI 

 

 

Kontaktpersonas: 

 

Koordinējošā vietējā rīcības grupa atbilstoši Leader asij: 

 

Priekšsēdētāja vārds, uzvārds: 

 

Kontaktpersona saistībā ar šo veidlapu: 

 

Organizācija, kas atbildīga par vietējo programmu: 
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Kontaktpersonas adrese: 

 

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

Valodas, kurās runā/kuras saprot: 

 

Kontaktpersonas: 

 

Leader VRG/cita vietējā rīcības grupa Nr. 1: 

 

Priekšsēdētāja vārds, uzvārds: 

 

Kontaktpersona saistībā ar šo veidlapu: 

 

Organizācija, kas atbildīga par vietējo programmu: 

 

Kontaktpersonas adrese: 

 

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

Valodas, kurās runā/kuras saprot: 

 

 

 

Kontaktpersonas: 
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Leader VRG/cita vietējā rīcības grupa n: 

 

Priekšsēdētāja vārds, uzvārds: 

 

Kontaktpersona saistībā ar šo veidlapu: 

 

Organizācija, kas atbildīga par vietējo programmu: 

 

Kontaktpersonas adrese: 

 

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

Valodas, kurās runā/kuras saprot: 
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Sadarbības projekta apraksts 

 

 

 

Apraksts par projekta mērķiem, galvenajiem projekta pasākumiem (norādot attiecīgās norises vietas un 

datumus), projekta labumguvējiem un projekta attīstības gaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

Sagaidāmie rezultāti projekta labumguvējiem un attiecīgajām teritorijām: 

 

 

 

 

 

 

 

Finansēšanai pieteiktā projekta īstenošanas pieeja, metodes un kārtība: 
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Projekta īstenošanas laikposms: 

 

 

 

 

 

 

 

Katra partnera loma saistībā ar galvenajiem pasākumiem: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plānotais projekta budžets 

 

 
Lauku 

attīstības 
programma 

 
Koordinējošā VRG vai 

VRG/citas grupas 

 
Paredzamās darbības 

 
Izmaksas (EUR) 

Finansējums (EUR) 

Kopiena (ELFLA) Publiskais Privātais 

 

 

 

 

Organizācijas/koordinācijas 
izdevumi 

(dalīti) 

     

 

 

 

Citi izdevumi (dalīti)  

(galvenie pasākumi): 

     

 

 

 

Citi izdevumi  

(nedalīti) 

     

 KOPĀ      
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II PIELIKUMS 

 

 

INFORMĀCIJAS APMAIŅAS VEIDLAPA STARPVALSTU 
SADARBĪBAS PROJEKTIEM 

 

1. Pamatinformācija par projektu 

 

1.1 Sadarbības projekta nosaukums: 

 

 

1.2. Akronīms: 

 

 

1.3. Saskaņā ar sadarbības projektu plānoto pasākumu ilgums: 

 

 1.3.1. Sākuma datums:  

 1.3.2. Beigu datums:   
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1.4. Kopējās izmaksas sadarbības projekta dzīves ciklā (EUR): 

 

 Projekta budžeta sadalījums pa finansējuma avotiem 

  1.4.1. Kopējais budžets:   

  1.4.2. ELFLA:  

  1.4.3. Publiskais finansējums:  

  1.4.4. Privātais finansējums:  

 Budžeta sadalījums pa partneriem 

  1.4.5. Kopējais budžets, koordinējošais  
   partneris: 

 

  1.4.6. Partneris Nr. 1:  

  1.4.7. Partneris Nr. 2:  

  1.4.8. Partneris Nr. 3:  

  1.4.9. Partneris Nr. 4:  

  1.4.10 Partneris Nr. 5:  

  1.4.11 Partneris Nr. 6:   

  1.4.12 Partneris Nr. 7:  
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  1.4.13 Partneris Nr. 8:  
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5. 2. Informācija par sadarbības partneriem 

5.1.  
2.1. Ziņas par koordinējošo partneri 

 2.1.1 Koordinējošās Vietējās rīcības grupas (VRG) 
  oficiālais nosaukums: 

 

 2.1.2 Priekšsēdētāja vārds, uzvārds:  

 2.1.3 VRG kontaktpersona sadarbībai  

  2.1.3.1. Vārds, uzvārds:  

  2.1.3.2. Kontaktadrese:  

  2.1.3.3. Tālruņa numurs:  

  2.1.3.4. Faksa numurs:  

  2.1.3.5. E-pasta adrese:  

  2.1.3.6. Valodas, kurās runā/ kuras 
saprot: 

 

 2.1.4 Kompetentās ziņotājas iestādes nosaukums, 
  norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu: 

 

 2.1.5 Datums, kad paziņots Komisijai:  
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 2.1.6 Kompetentās iestādes, kas sniedz  
  apstiprinājumu, nosaukums: 

 

 2.1.7 Projekta apstiprinājuma datums:  

2.2. Ziņas par VRG Nr.1 

 2.2.1. VRG oficiālais nosaukums:  

 2.2.2. Priekšsēdētāja vārds, uzvārds:  

 2.2.3. VRG kontaktpersona sadarbībai  

  2.2.3.1 Vārds, uzvārds:  

  2.2.3.2 Kontaktadrese:  

  2.2.3.3 Tālruņa numurs:  

  2.2.3.4 Faksa numurs:  

  2.2.3.5 E-pasta adrese:  

  2.2.3.6 Valodas, kurās runā/ kuras saprot:  

 2.2.4. Kompetentās ziņotājas iestādes nosaukums,  
  norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu: 

 

 2.2.5. Datums, kad paziņots Komisijai:  

 2.2.6. Kompetentās iestādes, kas sniedz  
  apstiprinājumu, nosaukums: 
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 2.2.7. Projekta apstiprinājuma datums:  
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2.3. Ziņas par VRG Nr.2 

 2.3.1. VRG oficiālais nosaukums:  

 2.3.2. Priekšsēdētāja vārds, uzvārds:  

 2.3.3. VRG kontaktpersona sadarbībai  

  2.3.3.1 Vārds, uzvārds:  

  2.3.3.2 Kontaktadrese:  

  2.3.3.3 Tālruņa numurs:  

  2.3.3.4 Faksa numurs:  

  2.3.3.5 E-pasta adrese:  

  2.3.3.6 Valodas, kurās runā/ kuras saprot:  

 2.3.4. Kompetentās ziņotājas iestādes nosaukums, 
  norādot kontaktpersonas vārdu un uzvārdu: 

 

 2.3.5. Datums, kad paziņots Komisijai:  

 2.3.6. Kompetentās iestādes, kas sniedz  
  apstiprinājumu, nosaukums: 

 

 2.3.7. Projekta apstiprinājuma datums:  
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