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LATVIJAS, LIETUVAS UN BALTKRIEVIJAS
PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMA
EIROPAS KAIMIĥATTIECĪBU UN
PARTNERĪBAS INSTRUMENTA IETVAROS:
SVARĪGI SADABĪBAS ASPEKTI UN
NACIONĀLAIS ATBALSTS
Dubingiai, 24.03.2011.

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programma:
nacionālais tiesiskais ietvars
Ministru kabineta 2009.gada 10. novembra noteikumi Nr.1306 "Kārtība, kādā valsts
budžetā plāno līdzekĜus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu un Eiropas KaimiĦattiecību un partnerības instrumenta
programmu īstenošanai un veic maksājumus“;

Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumi Nr.890 „Kārtība, kādā piešėir
valsts budžeta līdzekĜus Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu un Eiropas KaimiĦattiecību un partnerības instrumenta
programmu finansējuma saĦēmējiem no Latvijas Republikas”;

Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumi Nr. 89 "Kārtība, kādā nosaka
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērėa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu
Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek
nodrošināta pirmā līmeĦa finanšu kontrole" (ar 27.07.2010. grozījumiem)
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Projektu finansēšanas avotu sadalījums
 EIROPAS
KAIMIĥATTIECĪBU
INSTRUMENTS (90%)

UN

PARTNERĪBAS

 FINANSĒJUMA SAĥĒMĒJA LĪDZEKěI (10%)
EKPI līdzfinansējums– 90%;
Latvijas partnera finansējums – 10%, tai skaitā:
• valsts budžeta līdzekĜi – 5%;
• finansējuma saĦēmēja līdzekĜi – 5%

Kārtība, kādā piešėir valsts budžeta līdzekĜus
Valsts
budžeta
līdzekĜi???

100%
priekšfinansējums??

5%
VBL līdzfinansējums??
90%
avansa
maksājums

LV partnera
juridiskais statuss

Pašvaldības
un to izveidotās
iestādes

Plānošanas
reăioni

VARAM

Biedrības
un nodibinājumi

VARAM

5%
CBC
programmās

Pašvaldību
un valsts
kapitālsabiedrības

VARAM

100%
priekšfinansējums

Nozaru ministrijas
un to padotībā
esošās iestādes

VARAM

5%
CBC
programmās

5%
CBC
programmās

Attiecīga
nozaru
ministrija
100%
priekšfinansējums
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Valsts budžeta finansējuma saĦēmēji
100% apmērā (priekšfinansējums un līdzfinansējums):
 plānošanas reăioni;
 nozaru ministrijas un to padotības iestādes.
5% apmērā (līdzfinansējums):
 pašvaldības un to izveidotās iestādes;
 biedrības un nodibinājumi;
 pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības
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Kā pieprasīt valsts budžeta priekšfinansējumu (100%)?
 Latvijas Republikas plānošanas reăioni, kā arī nozaru ministrijas un to
padotībā esošas iestādes (aăentūras, dienesti, valsts augstskolas utt.) var
pieteikties uz finansējumu pilnā (100%) apmērā, iesniedzot iesniegumu
attiecīgajā nozaru ministrijā, kas sagatavo Finanšu ministrijai
pieprasījumu valsts budžeta līdzekĜu pārdalei attiecīgā projekta
ieviešanai.
 Pēc Granta līguma un Partnerības līguma parakstīšanas par attiecīgā
projekta ieviešanu informēt savu nozaru ministriju par Jūsu projekta
īstenošanai nepieciešamā finansējuma apjomu un to sadalījumu pa
gadiem.
 Valsts budžeta līdzekĜu priekšfinansējums tiek piešėirts 100% apmērā
atbilstoši projekta naudas plūsmai pa gadiem.
6
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Kā pieteikties valsts budžeta līdzfinansējumam (5%)?
 Iesniegums par valsts budžeta finansējuma pieprasījumu projektam ir
jāiesniedz VARAM 3 mēnešu laikā pēc Granta līguma noslēgšanas.
 VARAM pieĦem lēmumu par valsts budžeta līdzekĜu piešėiršanu 1 mēneša
laikā pēc iesnieguma saĦemšanas.
 10 dienu laikā pēc lēmuma pieĦemšanas informē projekta partneru.
 Starp VARAM un valsts budžeta finansējuma saĦēmēju tiks parakstīts līgums.
 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas VARAM pārskaita avansā uz
finansējuma saĦēmēja kontu valsts budžeta līdzekĜus 90 % apmērā no
piešėirtās summas.
 Atlikušos 10 % pārskaita uz finansējuma saĦēmēja kontu, kad saĦemts
revidenta pozitīvais gala atzinums par projektam piešėirto līdzekĜu izlietojumu.
 Katram projekta partnerim (viena projekta ietvaros), lai saĦemtu valsts
budžeta finansējumu, ir jāiesniedz pieprasījums par savu daĜu!
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Projektu ieviešana: vispārīgi jautājumi (1)
•

Ja Programmas un nacionālās likumdošanas prasības
izmaksu attiecināšanai ir atšėirīgas, piemēro
stingrākus nosacījumus

•

Jānodrošina atsevišėa grāmatvedības uzskaite ar
projektu saistītajiem izdevumiem un ieĦēmumiem, t.i.
Projekta ieĦēmumu un izdevumu pārskatā
iekĜautajiem izdevumiem un ieĦēmumiem ir jāsakrīt ar
Partnera progresa pārskatā iekĜautajiem izdevumiem
un ieĦēmumiem
!!! Visas izmaiĦas, kas rodas projekta īstenošanas
laikā, pirms to rašanās jāsaskaĦo ar VP un ATS

•

8
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Projektu ieviešana: vispārīgi jautājumi (2)

•

Uz visas ar projektu saistītās
dokumentācijas jābūt norādītam VP/PP
nosaukumam, projekta nosaukumam,
projekta identifikācijas numuram, BL un
AG

•

Ja nav ievērotas programmas publicitātes
prasības, izdevumi nav attiecināmi!!!!!
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Projektu ieviešana: attiecināmas izmaksas (1)
•

ir noteiktas apstiprinātajā projektā un Granta līgumā un ir
veiktas, ievērojot pareizas finanšu pārvaldības principus;

•

ir faktiski veiktas, uzskaitītas finansējuma saĦēmēja
grāmatvedības uzskaites reăistros, identificējamas, nodalītas no
citām izmaksām, pierādāmas, un tās apliecina izmaksas
pamatojošo dokumentu oriăināli vai līdzvērtīgi grāmatvedības
dokumenti;

•

ir veiktas, ievērojot normatīvo aktu par publisko iepirkumu un
kā arī Programmas dokumentos noteiktās prasības - PRAG;

•

ir veiktas, ievērojot Programmas dokumentos noteiktās
publicitātes un informācijas prasības;

•

ir radušās projekta īstenošanas laikā, bet ne vēlāk kā triju
mēnešu laikā pēc projekta noslēgšanas
10
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Projektu ieviešana: Personāla izmaksas (1)
• Izdevumus pamatojošie dokumenti:
– darba līgumi, papildvienošanās
– vadības rīkojumi, lēmumi
– darba laika uzskaites lapas (Time sheet)
– iestādes kopējā darba laika uzskaites lapas (nepilna darba
laika projektā nodarbinātajiem)
– stundas likmes kalkulācijas (ja piemērojams)
– maksājumus apliecinošie dokumenti
– darbinieka personīgo kontu izdrukas (Algas kartiĦas)
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Projektu ieviešana: Personāla izmaksas (2)

Projektā
nodarbinātais
personāls

Nepilna darba
laika projektā
nodarbinātais
personāls

Tikai konkrētā
projektā
nodarbinātais
personāls

Darbinieks
projektā
uz pilnu
darba laiku

Darbinieks
projektā
uz nepilnu
darba laiku

Darbinieks
strādā
pamatdarbā
un projektā

Darbinieks
nodarbināts
vairākos
projektos
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Projektu ieviešana: Personāla izmaksas (3)

Attiecināmās izmaksas:
Tikai konkrētā projektā
nodarbinātais personāls
• izmaksātā darba alga

Nepilna darba laika projektā
nodarbinātais personāls
• izmaksātā darba alga

• pārskaitītie nodokĜi (IIN,
darba Ħēmēja un darba devēja
soc. nod.)

• pārskaitītie nodokĜi (IIN,
darba Ħēmēja un darba devēja
soc. nod.)

• atvaĜinājuma nauda
(proporcionāli projektā
nostrādātajam laikam)

___

• slimības nauda

___
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Projektu ieviešana: Personāla izmaksas (4)
• Nepilna darba laika projektā nodarbinātajam personālam:
– jāizvairās no dažādu stundas likmju piemērošanas viena
darba līguma līdzīga amata ietvaros
– darba līgumā jābūt skaidri nodalītiem darba
pienākumiem pamatdarbā un uz projektu vai vairākiem
projektiem
– uz projektu nedrīkst attiecināt pamatdarba izmaksas
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Projektu ieviešana: Personāla izmaksas (5)
• Darba laika uzskaites lapā (Time sheet) detalizēti jāatspoguĜo
Projekta ietvaros nostrādātās stundas un paveiktās aktivitātes
• Jānodrošina, ka:
– projekta ietvaros nostrādātās stundas ir samērojamas ar
projekta aktivitātēm attiecīgajā periodā
– “nepārklājas” darbinieku veiktie pienākumi projekta
ietvaros ar ārpakalpojumiem
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Projektu ieviešana: CeĜa un uzturēšanās izmaksas (1)
Uz projekta izdevumiem var attiecināt šādus izdevumus:
– dienas naudu
– transporta izdevumus (arī vietējiem pārbraucieniem)
– ceĜojuma apdrošināšanu
– naktsmītĦu izdevumus
– vīza

16
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Projektu ieviešana: CeĜa un uzturēšanās izmaksas (2)
• CeĜa un uzturēšanās izmaksas sedz tikai tām personām, kuras ir
tieši saistītas ar projekta aktivitātēm: projekta darbinieki un
pasākumu dalībnieki
• Izdevumus pamatojošie dokumenti:
– rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā
– apmācību, pasākumu programmas
– avansa aprēėini un komandējuma izdevumu beigu bilance
– pakalpojumu sniedzēju izrakstīti rēėini
– samaksu apliecinošie dokumenti (maksājuma uzdevumi,
bankas konta izdrukas, čeki, biĜetes, u.c.)
– maršruta lapas
– darbinieka komandējuma atskaite
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Projektu ieviešana: iekārtas un infrastruktūra (1)
• Investīcijām ir jābūt veiktām saskaĦā ar apstiprināto
Projekta Pieteikuma formu un ir jānodrošina projekta mērėa
sasniegšana
• Īpašumtiesību veids un investīciju lietošanas mērėis nevar
tikt mainīts projekta laikā, kā arī 5 gadus pēc projekta
pabeigšanas
• Aprīkojums projekta vadības nodrošināšanai jāiegādājas
projekta sākuma posmā
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Projektu ieviešana: iekārtas un infrastruktūra (2)
Izdevumus pamatojošie dokumenti:
• iepirkuma dokumenti
• būvatĜaujas, u.c. ar būvniecību saistītie dokumenti, kas netika
iesniegti kopā ar Pieteikuma formu
• noslēgtie līgumi
• līgumcenas izmaksu kalkulācijas (tāmes)
• maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti
• pieĦemšanas – nodošanas akti par līguma saistību izpildi
• akti par būves pieĦemšanu ekspluatācijā
• gala rezultātu un starpposmu rezultātu apliecinoši dokumenti
(fotogrāfijas, u.c.)
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Projektu ieviešana: iekārtas un infrastruktūra (3)
Būvdarbi jāveic atbilstoši apstiprinātajam Projekta
pieteikumam (t.sk. Tehniski ekonomiskajam pamatojumam
(Feasibility study) un ATS iesniegtajai būvdarbu tāmei)
• !!! Tāmes un tehniskā projekta izmaiĦas saskaĦot ar ATS
pirms darbu veikšanas
• !!! Darbu nodošanas – pieĦemšanas aktiem jāsakrīt ar
faktiski objektā veiktajiem darbiem (apjomiem,
daudzumiem, izmantotajiem materiāliem), pretējā gadījumā
tiks veiktas finanšu korekcijas un samazināti projekta
attiecinātie izdevumi
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Projektu ieviešana: Administratīvās izmaksas
•

Administratīvās izmaksas attiecas uz Vadošā partnera (VP) /Projekta
partnera (PP) biroja izmaksām

•

Administratīvajām izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar projekta ieviešanu
un jāatbilst sekojošiem nosacījumiem:
– tām jābūt nepieciešamām projekta ieviešanā
– tām jābūt pamatotām ar izrakstītiem rēėiniem vai citiem atbilstošiem
grāmatvedības dokumentiem

•

Izdevumus pamatojošie dokumenti:
– noslēgtie līgumi, t.sk. patapinājuma līgumi
– apstiprināta projekta netiešo administratīvo izmaksu aprēėināšanas
metodika
– rīkojumi par:
• materiāli atbildīgajām personām
• resursu patēriĦa limitiem
• pamatlīdzekĜu izmantošanu projekta vajadzībām
– maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti
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Projektu ieviešana: Tiešās administratīvās izmaksas
• Administratīvajām izmaksām jābūt samērojamām ar
projekta aktivitātēm
• Jāspēj pamatot, ka administratīvās izmaksas ir
saistītas tikai un vienīgi ar projektā nodarbināto
personālu
• Telefona izmaksām nav attiecināmi paaugstinātas
maksas pakalpojumi
• Pēdējā/os atskaites periodā/os nevar iegādāties lielus
daudzumus kancelejas preču – jāpamato to
izmantošana projekta īstenošanas laikā
22
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Projektu ieviešana: Netiešās administratīvās izmaksas
• Netiešām administratīvām izmaksām:
– jābūt aprēėinātām proporcionāli saskaĦā ar skaidru un
pamatotu netiešo izmaksu aprēėina metodi
– par aprēėina bāzi tiek rekomendēts izmantot projektā
iesaistītā personāla darba laiku un projektam izmantoto
biroja telpu platību
– aprēėiniem jābūt pamatotiem ar attaisnojuma
dokumentiem
• Netiešās administratīvās izmaksas nedrīkst pārsniegt 7% no
kopējām projekta attaisnotajām izmaksām
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Projektu ieviešana: Ārpakalpojumi (1)
•Ārpakalpojumos tiek iekĜautas pakalpojumu sniegšanas izmaksas, kas
ir nepieciešamas projekta ieviešanai un ir saskaĦā ar apstiprināto
Projekta pieteikuma formu
•Nedrīkst “pārklāties” darba līgumos un uzĦēmuma līgumos noteiktie
darba uzdevumi
•Projekta ietvaros nav atĜauts slēgt ārpakalpojumu līgumus:
–ar projekta partneriem un PP darbiniekiem
–ar saviem darbiniekiem, kuri strādā Projektā
•Sanāksmju un pasākumu izmaksām vienmēr ir jāpievieno sanāksmes
programmas, sanāksmes protokoli un dalībnieku reăistrācijas saraksti
ar dalībnieku parakstiem
•Ja sanāksme vai pasākums ietver ēdināšanu, tam jābūt paredzētam arī
pasākuma darba kārtībā
24
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Projektu ieviešana: Ārpakalpojumi (2)
Izdevumus pamatojošie dokumenti:
• iepirkuma dokumenti
• uzĦēmuma (pakalpojuma) līgumi
• līgumcenas izmaksu kalkulācijas (tāmes)
• sertifikāti, izglītību apliecinoši dokumenti, CV, u.c.
• maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti
• pieĦemšanas – nodošanas akti par līguma saistību izpildi
• gala rezultātu un starpposmu rezultātu apliecinoši dokumenti
(izstrādātie pētījumi, pasākumu fotogrāfijas, u.c.)
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Projektu ieviešana: rezerve neparedzētiem gadījumiem
•rezerve var tikt iekĜauta projekta budžetā, tāču tā nedrīkst
pārsniegt 5% no tiešajām attiecināmajām projekta izmaksām;
•rezerve var tikt izmantota tikai ar iepriekšējo KVI rakstisko
atĜauju
•rezerve -> riskiem (cenu pieaugums)
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Projektu ieviešana: neattiecināmas izmaksas (1)
•nav tieši saistītas ar projekta aktivitātēm;
•pārsniedz projektā apstiprināto attiecināmo izmaksu apmēru;
•nav apliecinātas ar izmaksas pamatojošo dokumentu oriăināliem vai
līdzvērtīgiem grāmatvedības dokumentiem;
• ir līdzfinansētas no citiem Eiropas Savienības, starptautiskajiem vai
nacionālajiem finanšu instrumentiem
•izmaksas, kas rodas saistībā ar normatīvajos aktos noteiktajiem
komercdarbības atbalsta pasākumiem, – jebkāda tieša vai netieša
palīdzība izvēlētām komercsabiedrībām, kas varētu radīt šėēršĜus
godīgai konkurencei, nodrošinot priekšrocības konkrētām
komercsabiedrībām vai konkrētu preču vai pakalpojumu ražošanai.
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Projektu ieviešana: neattiecināmas izmaksas (2)
•

projekta īstenošanā iesaistītu personu prēmijas, piemaksas, tai skaitā piemaksas par
virsstundu darbu, dāvanas vai jebkurš cits gūts labums;

•

brīvprātīgās iemaksas privātajos pensiju fondos;

•

izmaksas, kas rodas publisku personu un atvasinātu publisku personu
pamatfunkciju izpildes rezultātā un rastos neatkarīgi no projekta īstenošanas;

•

pakalpojumu un piegāžu izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz apakšlīgumiem
starp projekta partneriem un saistītām personām atbilstoši normatīvajiem aktiem
par nodokĜiem un nodevām;

•

piegāžu un pakalpojumu izmaksas, kas sniegti starp struktūrvienībām projekta
partnera organizācijā;

•

transporta izmaksas – taksometra vai automašīnas lietošanas izmaksas, kas ir
radušās, ja ir pieejams sabiedriskais transports un ja tām nav rakstiska pamatojuma;

•

komandējumu un dienesta braucienu izmaksas, ja tās nav ekonomiski pamatotas un
ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem par komandējumiem un dienesta braucieniem
un Programmas dokumentiem;

•

izklaides pasākumu izmaksas, kas nav saistītas ar projekta mērėa sasniegšanu;
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Projektu ieviešana: neattiecināmas izmaksas (3)
•

pievienotās vērtības nodoklis, ja tas ir atgūstams nodokĜus regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
•

tehniskā aprīkojuma un iekārtu kārtējie un kapitālie remonti;
izmaksas, kas saistītas ar preču iegādi uz nomaksu;

•

operatīvais vai finanšu līzings; zaudējumu kompensācija; parādi

• izmaksas, kas saistītas ar individuālu sponsorēšanu, individuālām stipendijām
• maksājumi politiskām vai reliăiskām aktivitātēm, biedru nauda;
• komisijas maksa par naudas pārskaitījumiem Latvijas Republikā;
• procentu maksājumi, valūtas konvertācijas izmaksas un citas finanšu izmaksas,
izĦemot maksājumus par atsevišėa projekta mērėiem paredzēta bankas konta
atvēršanu un uzturēšanu;
• līgumsodi un tiesu izmaksas;
• maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām;
29

Publiskais iepirkums
• Iepirkums jāveic saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu
• Arī zem publisko iepirkumu regulējošos LR normatīvajos
aktos noteiktā sliekšĦa jāievēro ekonomiskuma princips un
jāveic tirgus izpēte
• izcelsmes vietas un valsts piederības noteikumi: precēm un
pretendentiem jābūt no ES DV, EKPI partnervalstīm, PPI un
EEZ valstīm (var būt starptautiskās organizācijas)
• Pamatojošie dokumenti:
– Iepirkumu komisijas lēmumi, protokoli
– Konkursa nolikums, tehniskā specifikācija
– Publikācijas IUB mājas lapā
– Uzvarējušā pretendenta piedāvājums
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