
Zaļais dzelzceļš 
1. 5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

2. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vennbahn  

Jānis Sijāts, Vidzemes Tūrisma asociācija 



5% Valsts līdzfinansējums Est-Lat 24 projekta 
partneriem 

 
ERDF līdzfinansējums    85% 

Valsts līdzfinansējums   5% 

Projekta partnera finansējums 10% 

Kopā      100% 



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

• Projekta partneriem pēc Partnerības līguma 
noslēgšanas, 3 mēnešu laikā VARAM 
jāiesniedz: 

– pieteikums par valsts budžeta līdzekļu 
pieprasījumu 

– apliecinājums par pretendenta maksātspēju, 
finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un 
sniegtās informācijas patiesumu (brīvā formā) 



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

 



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

 



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

• 1 mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas 
VARAM pieņem lēmumu par valsts budžeta 
līdzekļu piešķiršanu/nepiešķiršanu;  

• 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
informē valsts budžeta finansējuma saņēmēju; 

• Starp VARAM un valsts budžeta finansējuma 
saņēmēju tiks parakstīts līgums;  



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

• 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas VARAM 
avansā pārskaita uz finansējuma saņēmēja norēķinu 
kontu valsts budžeta līdzekļus 90% apmērā no 
piešķirtās summas;  

• Atlikušos 10 % pārskaita uz finansējuma saņēmēja 
kontu, kad saņemts finanšu kontroles pozitīvs gala 
atzinums par projektam piešķirto līdzekļu izlietojumu;  

• Katram projekta partnerim (viena projekta ietvaros), lai 
saņemtu valsts budžeta līdzfinansējumu, ir jāiesniedz 
pieteikums par savu daļu 



5% Valsts līdzfinansējums projekta partneriem 

• Piemērs – LZCA (23 470 EUR) 

• Valsts līdzfinansējums 5% = 1173.5 EUR 

• Projekta sākumā saņem 90% no 5% = 1056.15 EUR 

• Pēc projekta noslēguma 10% no 5% = 117.35 EUR 

(ja projekta laikā nav izmaiņu partnera projekta budžetā) 

 

    Piešķirtais finansējums tiks skaitīts norēķinu kontā 
Valsts kasē vai kontā kredītiestādē* 

*izņemot pašvaldības un to izveidotās iestādes 



Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vennbahn 
Zaļais ceļš – Vācija, Beļģija, Luksemburga  

04.06.-06.06.2017 

 
 

 

 

 

 

 

28 dalībnieki no Latvijas un Igaunijas 



Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vennbahn 
Zaļais ceļš – Vācija, Beļģija, Luksemburga  

04.06.-06.06.2017 

• Katram projekta partnerim 
paredzēti 750 EUR pieredzes 
apmaiņas braucienam 1. cilv. 

• 550 EUR – ceļa un viesnīcas 
izdevumi (avio, buss, viesnīcas 
degviela Latvijā, lidostas stāvvieta, 
kopīga apdrošināšana) 

• 200 EUR – (velo noma, Pusdienas, 
vakariņas,  Rail-bikes) 

 

 



Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vennbahn 
Zaļais ceļš – Vācija, Beļģija, Luksemburga 

• Aviobiļetes :  
– Rīga-Diseldorfa 04.06.2017 (+20 kg bagāža) 

– Frankfurte-Rīga 06.06.2017 (+20 kg bagāža) 

IMPRO rēķini izrakstīti, lūdzam apmaksāt pēc 
iespējas ātrāk 

• Izmaiņu gadījumā lūdzam uzreiz precizēt 
braucēja vārdu  

• Pēc 29.05. vārda/uzvārda maiņa vairs nav 
iespējama 



04.06.2017 (Svētdiena) 

• 10:00-11:00 Ierašanās Rīgas lidostā  
(degvielas, lidostas  stāvvietas izdevumi attiecināmi uz projektu) 

• 12:10-13:55 airBaltic tiešais lidojums Rīga-
Diseldorfa (+20kg nododamā bagāža) 

(Impro rēķins izrakstīts, LV kontaktpersona lidostā – Ilze Millere) 

•  14:30-15:30  transfērs ar pasažieru autobusu 
Diseldorfa – Āhene Rothe Erde dzelzceļa pietura 

 (Impro rēķins tiks izrakstīts) 

• 15:30 – 16:00 Sagatavošanās braucienam 
(bagāža  tiek atstāta autobusā) 

 

 
 



 



Atpūtas vieta Roetgen ciematiņā 

 



 
 17:30 – 18:00, atpūta, e-velo bateriju uzlāde   

 

 



04.06.2017 (Svētdiena) 

• 18:00 – 19:30 Vennbahn brauciens Roetgen - 
Monschau 



04.06.2017 (Svētdiena) 

• 19:30 – 20:00 
Iekārtošanās viesnīcā 

• ~20:30 – Kopīgas 
vakariņas 

• 04.06.2017 : ~48 km 



05.06.2017 (Pirmdiena) 
• -9:30 Brokastis viesnīcā 

• 10:00-10:30 Vennbahn  

• 10:30 – 13:00 Rail-bike brauciens (7+7 km), 
max. 4 cilvēki un 1 rail-bike 



 



13:00 – 14:00 Pusdienas 

 



14:00 – 17:00 Vennbahn 

 



• 18:30 – Kopīgas 
vakariņas ar Vennbahn 
pārstāvjiem un bijušo 
Eiropas Zaļo ceļu 
asociācijas prezidentu 

• Kopā – 44 km ar velo 

• Kopā – 14 km ar rail-bike 

05.06.2017 (Pirmdiena) 



06.06.2017 (Otrdiena) 

• 08:30 – 13:00 Vennbahn 



06.06.2017 (Otrdiena) 
• ~13:00 ierašanās Troisvierges (Luksemburga) 



06.06.2017 (Otrdiena) 
• 13:40 – 16:40 Buss Troisvierges – Frankfurtes lidosta 

(~250 km) 

• 18:40 – 22:15 airBaltic lidojums Frankfurte – Rīga 

• Kopā  Vennbahn - ~34 km 



Paldies par uzmanību! 

 


