
Valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā 

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa

“Eiropas teritoriālās sadarbība” Centrālā Baltijas 

jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 

projektu īstenošanai

2016.gada 14.septembrī, Rīgā



Tiesiskais regulējums
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 Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmu vadības likums;

 Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr. 124 
“Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas 
teritoriālā sadarbība” programmu finansēto projektu finanšu 
kontroles veikšanas kārtība”;

 Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.200 
“Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas 
Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā 
sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas” 
(ar 14.06.2016. grozījumiem).



Valsts budžeta 
līdzekļu saņēmēji

 Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

 Valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās 
funkcijas*;

 Pašvaldību kapitālsabiedrības, kas pilda pašvaldības 
deleģētās funkcijas;

 Biedrības un nodibinājumi.

*izņemot valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās funkcijas attiecībā uz 
publiskās infrastruktūras sakārtošanu un apsaimniekošanu
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Projektu finansēšanas avotu 
proporcijas

 ERAF līdzfinansējums – 85%;

 Latvijas puses finansējums – 15%:

- valsts budžeta līdzekļi – 5%;

- programmu finansējuma saņēmēja līdzekļi – 10%.
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Valsts budžeta līdzfinansējuma 
piešķiršanas 

un maksāšanas kārtība (1)

 Projekta vadošajam partnerim pēc Finansēšanas līguma 
noslēgšanas, pārējiem projekta partneriem pēc Partnerības 
līguma noslēgšanas, 3 mēnešu laikā VARAM jāiesniedz:

– pieteikums par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu 
(MK noteikumu Nr.200 pielikums);

– apliecinājums par pretendenta maksātspēju, 
finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās 
informācijas patiesumu;
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PIETEIKUMA PARAUGS (1)
Pielikums

Ministru kabineta 

2015. gada 22. aprīļa

noteikumiem Nr. 200
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PIETEIKUMA PARAUGS (2)



Projekta partnera finansējums 
projektā 
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Valsts budžeta līdzfinansējuma 
piešķiršanas 

un maksāšanas kārtība (2)

 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;
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Valsts budžeta līdzfinansējuma 
piešķiršanas 

un maksāšanas kārtība (3)

 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.
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Būtiskākās izmaiņas 2014.-2020.g. 
plānošanas periodā 

2007.-2013.g. 
plānošanas periods

2014.-2020.g. 
plānošanas periods 

bija jāiesniedz līgumu kopijas nav jāiesniedz līgumu kopijas

piešķirtais finansējums tika skaitīts norēķinu 
kontā Valsts kasē 

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

bija jāiesniedz 1.līmeņa finanšu kontroles 
atzinumu kopijas

nav jāiesniedz finanšu kontroles atzinumu 
kopijas

ja palielinās finansējuma saņēmēja daļa 
projektā, valsts budžeta līdzekļu daļu 

nepalielināja

ja palielinās finansējuma saņēmēja daļa 
projektā, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs 
iesniegt ministrijā pieprasījumu par 

papildu valsts budžeta līdzekļu 
piešķiršanu 
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*izņemot pašvaldības un to izveidotās iestādes



Paldies par uzmanību!!!

Attīstības instrumentu departamenta

Finanšu un sertifikācijas nodaļas vecākā eksperte 

Irina Brasle

Tālr.: +371 670 264 62

irina.brasle@varam.gov.lv


