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ES normatīvie akti (1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regula (ES,
Euratom) Nr.966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības
vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom)
Nr.1605/2002 atcelšanu
• Definē finanšu pamatnoteikumus, ko piemēro arī apgūstot Eiropas teritoriālās sadarbības
mērķa finansējumu.

Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES) Nr.1303/2013,
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu,
Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus
noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu,
Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ
Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006.
• Nosaka ES fondu apgūšanas pamatnosacījumus
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ES normatīvie akti (2)

Eiropas Komisijas īstenošanas 2014.gada 28.jūlija regula (ES) Nr.821/2014, ar ko
paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr. 1303/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem par programmas
ieguldījumu pārskaitīšanu un pārvaldību, ziņošanu par finanšu instrumentiem,
informācijas un komunikācijas pasākumu tehniskajiem rādītājiem, kas attiecas uz
darbību, un datu reģistrēšanas un glabāšanas sistēmu
• Paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
Nr.1303/2013

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra regula (ES)
Nr.1299/2013 par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda saistībā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība"
• Nosaka Eiropas teritoriālās sadarbības programmu apgūšanas pamatnosacījumus

Komisijas 2014.gada 4.marta deleģētā regula (ES) Nr.481/2014, ar ko papildina
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1299/2013 attiecībā uz īpašiem
noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību
• Atrunā projekta izmaksu sadalījumu pa budžeta līnijām.
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LR normatīvie akti

Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmu
vadības likums

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

• Definē Eiropas teritoriālās
sadarbības programmu
ieviešanā iesaistītās institūcijas,
to kompetenci, pienākumus un
tiesības, kā arī citus programmu
vadības jautājumus.

• Nosaka kārtību, kādā tiek
veikta Eiropas Strukturālo un
investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība"
programmu finansēto projektu
finanšu kontrole.
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Programmas dokumenti
Igaunijas - Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. –
2020.gadam (turpmāk Programmas) dokuments
(Estonia - Latvia Programme
Document)

Programmas Projektu
publicitātes vadlīnijas (Interreg
V-A — Estonia–Latvia Crossborder cooperation programme
under the European Territorial
Cooperation objective publicity
guidelines)

Programmas rokasgrāmata
(Programme manual of the
Estonia - Latvia programme
2014 - 2020)
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Finanšu kontroles institūcijas
sagatavotie dokumenti

 Vadlīnijas finansējuma saņēmējiem pareizai finanšu
pārvaldībai Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas - Latvijas pārrobežu
sadarbības programmā 2014. – 2020.gada plānošanas
periodā
 Jaunākā vadlīniju versija Nr.3 pareizai finanšu
pārvaldībai publicēta 2018.gada 8.februārī VARAM
tīmekļa vietnē:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontr
ole/igaunijas_latvijas_parrobezu_sadarbibas_programma/
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Dokumentu iesniegšanas
termiņi

5

dd

10

dd

Finansēšanas līgumu
Partnerības līgumu

Projekta Iepirkumu plānu
Partnera pārskatu
Papildu informāciju par pārskatu
pasts@varam.gov.lv
fki@varam.gov.lv
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No pārskata iesniegšanas līdz
atzinumam

3 mēneši
 10 dd

Atzinums
(eMS)

 10 dd
30 dd

Konsolidētais
pārskats
(Iesniedz LP KS)

Atbilžu sniegšana

(skaidrojumi e-pastā, papildus
dokumenti – eMS)

Papildu jautājumi
(e-pasts)

Iesniegts pārskats
(eMS)
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Attiecināmās izmaksas

 Tieši saistītas ar Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu, rezultātu un
mērķa sasniegšanu
 Radušās un apmaksātas Projekta īstenošanas laikā
finansējuma saņēmējam (izņēmums - sagatavošanas izmaksas
(lump sum))

 Visām aktivitātēm jābūt ieviestām līdz projekta beigu datumam.
Kārtējā perioda atskaitē iekļauj izmaksas, kuras ir veiktas arī pēc
pārskata perioda beigu datuma, bet līdz pārskata iesniegšanas FKI
 Radušās Programmas teritorijā (izmaksas ārpus Programmas
teritorijas ir attiecināmas, ja tās ir apstiprinātas Projekta iesniegumā
vai saskaņotas ar Kopīgo sekretariātu pirms to rašanās)
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Attiecināmo izmaksu veidi

Personāla izmaksas
Biroja un administratīvie izdevumi

Ceļa un uzturēšanas izmaksas
Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas
Aprīkojuma izdevumi

Infrastruktūra un būvniecības darbi
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Personāla izmaksas (1)

Darbs projektā saskaņā ar:

Darba
līgumu

Rīkojumu par
iecelšanu amatā

Papildvienošanos

Attiecināmas fizisku personu izmaksas,
kas veic pienākumus projektā saskaņā ar
uzņēmuma līgumu.
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Personāla izmaksu aprēķina metodes (2)

p
e
r
s
o
n
ā
l
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Pilna laika darbs
Ar fiksētu mēnesī
nostrādāto laika %
daļu
Nepilna laika darbs

Pamatojoties uz
stundas likmi

Ar mainīgu mēnesī
nostrādāto stundu
skaitu

Izvēlēto metodi rekomendējam piemērot visā Projekta īstenošanas laikā!
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Personāla izmaksu aprēķina
metodes (3)

Pilna laika darbs

• Strādā tikai projektā
(pilnu vai nepilnu
darba laiku)
• Visas bruto izmaksas
(t.sk. dd. soc. nod.)

Nepilna darba laiks ar
fiksētu mēnesī
nostrādāto laika % daļu

• Fiksēts %
• % no bruto izmaksām
(t.sk. dd. soc. nod.)

Stundas likme

• Stundas likme
noteikta
nodarbinātības
dokumentā
• Stundas likme
reizināta ar
nostrādātajām h
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Personāla izmaksas (4)

Nepilna laika darbs ar mainīgu mēnesī nostrādāto stundu skaitu:
 darbinieks mēnesī strādā mainīgu stundu skaitu, tikai daļu no visa
darba laika veltot darba pienākumiem Projektā, bet pārējā darba
laikā veic citus nodarbinātības dokumentā noteiktos pienākumus
 aprēķinot stundas likmi projektā darbiniekam, kas nodarbināts
Projektā nepilnu darba laiku (ar mainīgu mēnesī nostrādāto stundu
skaitu), mēneša bruto darbaspēka izmaksas jāizdala ar mēneša
darba laiku, kas noteikts nodarbinātības dokumentā un izteikts
stundās (ja darbiniekam nodarbinātības dokumentā ir noteikts
normālais darba laiks, tad tās ir apmaksājamās stundas mēnesī, kas,
piemēram, 2017.gada jūnijā ir 168 h)
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Personāla izmaksas (5)

Pozitīvs paraugs % likmei

1
5

Darba laika uzskaite un
pamatojošie dokumenti
Dokumenta veids/
Dokumenta
veids/
nodarbinātības
veids
nodarbinātības veids
Nodarbinātības dokuments
Nodarbinātības dokuments
Vienošanās par darbu projektā
Vienošanās par darbu projektā
Amata apraksts
Amata apraksts
Iestādes DLU lapa
Iestādes DLU lapa
Projekta Time sheet
Projekta Time sheet
Konta izdruka par visu algu
Konta izdruka par visu algu
Algu saraksts
Algu saraksts
Rīkojumi
Rīkojumi par
par papildu
papildu
maksājumiem
maksājumiem

Pilns darba
Pilns
laiks darba
laiks
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Nepilns darba laiks
Nepilns darba laiks
Mainīgas h
%
Mainīgas h
%
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Stundas
Stundas
likme
likme
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

InFlat
kind
rate
+
+
+
+
--

Personīgais
Personīgais konts
konts
Atvaļinājuma
Atvaļinājuma aprēķins
aprēķins

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-+
+

---

Slimības naudas aprēķins

+

+

+

+

-
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Projekta darba laika uzskaites lapa

 Jābūt aizpildītām par katru Projekta darbinieku atsevišķi;

 Jāsatur informācija par darbinieka Projektā nostrādāto stundu
skaitu;
Jābūt darbinieka un viņa vadītāja parakstītām;
Jāpilda ne retāk kā reizi mēnesī.
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Attiecināmās personāla izmaksas

darba samaksa un saistītie nodokļi
veselības apdrošināšana
papildu maksājumi darbiniekam
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums
ar darba nespēju saistītas prombūtnes
Izmaksas
virsstundu darbs (īpaši pamatotos gadījumos)
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Nav pieļaujams!

Papildu maksājumi darbiniekam (piemēram, piemaksas,
naudas balvas) pie darbiniekam noteiktās mēnešalgas vai
atalgojuma izmaiņas, pamatojoties tikai uz dalību Projektā
Atšķirīga darba samaksa par līdzīgiem pienākumiem attiecīgā
iestādē un/vai konkrētajā nozarē, reģionā
Piemēram, par atbilstošām tirgus cenām tiks uzskatīts darbinieka
atalgojums, kurš atbilst Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē
publicētajam apkopojumam par profesiju vidējām stundu tarifa
likmēm, kas atrodams:
https://www.vid.gov.lv/lv/statistika/profesiju-atalgojums

Attiecināt darbinieka izmaksas, kurš veic vispārējo grāmatvedības
uzskaiti
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Neapmaksāts brīvprātīgs darbs
(in-kind)

 Neapmaksāts brīvprātīgs darbs ir vienīgais Programmas atbalstītais
ieguldījumu natūrā (in-kind) veids.
 Ieguldījumi natūrā (neapmaksāts brīvprātīgais darbs) projektā
nedrīkst pārsniegt projekta nacionālā līdzfinansējuma apmēru.
Saņemot 85% Programmas līdzfinansējumu, maksimālais ieguldījumu
natūrā apjoms var būt līdz 15%.

 Lai iekļautu neapmaksāta brīvprātīgā darba vērtību projekta
attiecināmajās izmaksās Finansējuma saņēmējam ir:
•

•
•
•

jānoslēdz līgums/vienošanās ar brīvprātīgo par brīvprātīgā
darba veikšanu, kurā būtu atrunāti veicamie pienākumi. Jāņem
vērā, ka darbinieki, kuri jau strādā iestādē uz darba līguma
pamata, nevar veikt līdzīgu neapmaksātu brīvprātīgo darbu;
jāveic neatalgotā brīvprātīgā darba stundu uzskaite
(jāaizpilda Projekta darba laika uzskaites lapa Time sheet),
līdzīgi kā tiek veikta apmaksātā darba laika uzskaite;
jāiesniedz brīvprātīgā darba vērtības aprēķinu. Saskaņā
ar Programmas prasībām, aprēķinam jābūt balstītam uz valstī
apstiprinātās konkrētā gada minimālās bruto darba algas;
jāiesniedz darba rezultātu pierādījumi (piemēram,
fotogrāfijas).
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Biežāk pieļautās kļūdas

Neiesniedz personāla izmaksu aprakstu (Description of staff
costs of a project partner)
Nekorekti piemēro personāla izmaksu aprēķina metodi

Noapaļo uz projektu attiecināmās izmaksas
Miksē dažādas metodes vienā nodarbinātības dokumentā
Nenosaka darba pienākumus projektā

Nav darba laika uzskaites
Noteikts darba laiks nedēļā
Personāla aprēķina metodes tiek bieži mainītas

Izmaksas nav iegrāmatotas uz projektu
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Ieteikumi projekta nodarbinātības dokumentu
noformēšanai:

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Komisijas deleģētajā regulā Nr.481/2014
(04.03.2014.) noteiktās personāla izmaksu aprēķināšanas metodes nosaka, kā
ir jāaprēķina un jāattiecina projektā iesaistītā personāla darba samaksa uz
projektu, bet tas nemaina darba samaksas aprēķināšanas kārtību saskaņā ar
Latvijas Republikas darba samaksas kārtību regulējošajiem normatīvajiem
aktiem.
Finansējuma saņēmējam, nodarbinot darbinieku projektā, ir jāizvēlas kāda
no regulā minētajām metodēm.
Ja darbinieks iestādē strādā pirms projekta uzsākšanas, darbiniekam nav
jāslēdz jauns darba līgums ar iestādi, bet gan papildvienošānās/ grozījumi;
Uzsākoties projektam darbiniekam jānosaka pienākumi projektā (amata
aprakstā vai vienošanās);
Izvēloties personāla izmaksu atskaitīšanās metodi - stundas likme, kas
noteikta nodarbinātības dokumentā, lūdzam, norādīt vai darba devēja sociālais
nodoklis ir ietverts stundas likmē;
 Izvēlēto personāla izmaksu atskaitīšanās metodi rekomendējam

piemērot visā Projekta īstenošanas laikā;
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Ieteikumi projekta nodarbinātības dokumentu noformēšanai:

Lūdzam iesniegt maksājumu apliecinošus dokumentus par visu
kopējo samaksāto algu un nodokļiem, ja ir izvēlēta personāla
izmaksu atskaitīšanās metode:
• pilna laika darbs;
• nepilna laika darbs ar fiksētu mēnesī nostrādātā laika procentuālo daļu;
• nepilna laika darbs ar mainīgu mēnesī nostrādāto stundu skaitu.

Nodarbinātības dokumentā, nosakot darbiniekam nepilna laika
darbu ar fiksētu mēnesī nostrādātā laika procentuālo daļu,
lūdzam norādīt procentuālo daļu no mēneša darba laika. Šajā
gadījumā FKI jāiesniedz darbinieka iestādes darba laika uzskaites
lapa par visu mēnesi un nav jāizdala stundas uz konkrēto projektu.
2014.-2020.gada plānošanas periodā personāla izmaksas par darbu
projektā jānosaka par mēnesi. Lūdzam izvairīties no darba laika, kas
noteikts par nedēļu.
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Biroja un administratīvie izdevumi (1)
Office and administration costs

 Programma pielieto administratīvo izmaksu vienoto
likmi (flat rate)
 Aprēķins tiek veikts automātiski Projekta
iesniegumā un katrā Partnera pārskatā attiecināts
15% apmērā no konkrētā pārskata perioda
attiecināmajām personāla izmaksām
Piemērojot flat rate, Projektu partneriem Finanšu
kontroles institūcijai nav jāiesniedz
dokumentācija, kas pierāda izmaksu rašanos un
apmaksu vai arī to, ka administratīvo izmaksu
vienotā likme atbilst faktiskajām biroja un
administratīvajām izmaksām.
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Biroja un administratīvie izdevumi (2)
Izmaksas, kas nevar tikt iekļautas nevienā no citām budžeta līnijām:
Biroja telpu noma
Apdrošināšana un nodokļi, kas saistīti ar ēkām, kurās izvietots personāls un biroja
aprīkojums

Komunālie pakalpojumi (piem., elektrība, apkure, ūdens apgāde)
Kancelejas un biroja piederumi (t.sk. kafija un uzkodas partnera iekšējo
sanāksmju/tikšanos organizēšanai)
Vispārējā grāmatvedības uzskaite, kas tiek nodrošināta Finansējuma saņēmēja
organizācijā

Arhīvi
Biroja telpu tehniskā apkope, uzkopšana un remonti
Drošība (apsardze)
IT sistēmas (iestādē esošu sistēmu uzturēšana un atbalsts)
Sakari un komunikācija (piem., tālrunis, fakss, internets, pasta pakalpojumi,
vizītkartes)
Bankas pakalpojumu maksa par Projekta konta atvēršanu, apkalpošanu un par
starpvalstu finanšu darījumiem
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas (1)

Pamatprincipi:
Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projektu un būtiskām Projekta aktivitāšu
ieviešanā.
Izmaksām jārodas Finansējuma saņēmēja organizācijā. Gadījumā, ja
izmaksas sedzis Finansējuma saņēmēja darbinieks, dokumentāli jāpierāda, ka
attiecīgās izmaksas Finansējuma saņēmējs ir atlīdzinājis minētajam
darbiniekam.
Uz rezultātiem balstīta pieeja - galvenais princips - efektivitāte, bet
jāievēro arī izmaksu ekonomijas princips (gadījumā, ja ir pieejami vienādi
efektīvi (piemēram, laika ziņā) ceļošanas veidi, jāizvēlas lētākais).
Attiecināmas arī ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas radušās fiziskām
personām, kuras nav iestādes darbinieki un kuru darbs netiek attiecināts
budžeta līnijā “Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas”.
Projekta partneris ir atbildīgs par iepirkumu normu ievērošanu un pareizu
iepirkuma procedūras izvēli.
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas (2)
Travel and accomodation costs

Attiecināmās izmaksas:
 Ceļa izmaksas

(piemēram, biļešu iegāde (sabiedriskais
transports, avio biļetes), ceļojuma apdrošināšana, taksometra
izmaksas, transportlīdzekļa apdrošināšana, degviela,
transportlīdzekļa noma, stāvvietu maksa, ceļa nodevas)

 Naktsmītņu izmaksas
 Vīzas izmaksas
 Dienas nauda
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas (3)

Izmaksas ārpus Programmas teritorijas ir attiecināmas,
ja:
Tās ir paredzētas Projekta iesniegumā.
Nav paredzētas Projekta iesniegumā, bet bija nepieciešamas,
lai:
•
•
•
•
•

tiktos ar Projekta partneriem, kas atrodas ārpus Programmas
teritorijas;
tiktos ar Programmas iestādēm Tallinā;
pārvadātu ar projektu tieši saistītas personas/materiālus;
piedalītos Programmas organizētos pasākumos;
piedalīties pasākumos, kas ir saistīti ar Projekta aktivitātēm un
sekmē projekta mērķa sasniegšanu. (Iepriekš saņemot Kopīgā
sekretariāta saskaņojumu).

28

Ceļa un uzturēšanās izmaksas (4)

Nav attiecināmas sekojošas izmaksas:
Ceļojumi biznesa klasē
Projekta darbinieku ikdienas transporta izdevumi,
pārvietojoties no mājām uz biroju un atpakaļ

Ārējo ekspertu un pakalpojumu sniedzēju ceļa un
uzturēšanās izmaksas nevar iekļaut šajā budžeta
līnijā
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas (5)

Finanšu kontroles institūcijai iesniedzamie dokumenti:
Samaksu apliecinošie dokumenti (bankas apstiprināti maksājuma
uzdevumi vai bankas konta izdruka)
Izmaksu rašanos apliecinošie dokumenti (rēķini, čeki, u.c.)
Transporta biļetes

Apmeklētā pasākuma programma vai cits līdzvērtīgs dokuments
Rīkojums par nosūtīšanu komandējumā un komandējuma izmaksu
segšanu
Komandējuma atskaite (saturiskā un finanšu)
Maršruta lapas, automašīnas patapinājuma līgumi vai līdzvērtīgi
dokumenti, kas atrunā degvielas patēriņa normu (ja attiecināms)
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Biežāk pieļautās kļūdas

 Nav pareizi piemērotas diennakts normas (dienas nauda, viesnīcas

maksa) (skatīt MK Nr.969, 1. pielikumu)

 Netiek samazināta dienas nauda, ja ir nodrošināta bezmaksas
uzturēšanās un ēdināšana trīs reizes dienā (skatīt MK Nr.969, p.13)
 Nav iesniegti komandējuma rīkojumi un atskaites
 Tiek attiecināti ārējo
komandējuma izdevumi

ekspertu

un

pakalpojuma

sniedzēju

 Nepamatota vietējā transporta izmantošana komandējuma laikā
 Iesniegti čeki bez avansa norēķina
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (1)

Pamatprincipi:
Izmaksām jābūt plānotām Projekta iesniegumā
Izmaksām jābūt tieši saistītām ar projektu
Izmaksas, kuras rastos arī gadījumā, ja projekts netiktu
realizēts, nav attiecināmas
Projekta partneris ir atbildīgs par iepirkumu normu ievērošanu
un pareizu iepirkuma procedūras izvēli

Svarīgi atcerēties!
Nav atļauts slēgt pakalpojuma līgumus:
Starp Projekta partneriem,
Ar savas iestādes/organizācijas darbiniekiem, kuri jau strādā
Projektā.
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (2)
External expertise and servicies costs

Izmaksu veidi:
 Pētījumi vai datu apkopojumi

 Apmācības
 Tulkošanas pakalpojumi
 IT sistēmas un tīmekļa vietnes izstrāde, izmaiņas un atjauninājumi,
IT programmatūra

 Ar Projekta īstenošanu saistīta reklāma, komunikācija, publicitāte,
informēšana
 Projekta finanšu vadība
 Ar pasākumu organizēšanu saistīti pakalpojumi
 Ārējo ekspertu ceļa un uzturēšanās izmaksas (atrunātas līgumā)

 Dalības maksa pasākumos
 u.c. izmaksas
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (3)

Ēdināšanas izmaksas projekta pasākumos:
 Ēdināšanas pauzēm jābūt norādītām pasākuma
programmā
 Alkohols attiecināms īpašos gadījumos un tikai kopā ar
ēdienreizi (alkohola izmaksas nevar pārsniegt ¼ no rēķina
summas)

 Iekšējo darba sanāksmju ēdināšanas izmaksas nav
attiecināmas – tās ietvertas administratīvajās izmaksās
(BL 2 - flat rate 15%)
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (4)

Svarīgi!
Visām papildu izmaksām, kas saistītas ar ārējo
ekspertu pakalpojumu sniegšanu (piemēram, ceļa un
uzturēšanās izmaksas), jābūt paredzētām pakalpojumu
līgumā un attiecinātām šajā budžeta līnijā

Līguma tekstā jābūt skaidrai atsaucei uz Projektu
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (5)

Kontrolei iesniedzamie dokumenti:
 Samaksu apliecinošie dokumenti (bankas apstiprināti maksājuma
uzdevumi vai bankas konta izdrukas)

 Pakalpojuma izpildi / piegādi apliecinošie dokumenti (rēķini,
pavadzīmes, pieņemšanas- nodošanas akti, čeki u.c.)

 Starpnodevumu / gala nodevumu (ja radušies) kopijas,
fotogrāfijas
 Uzņēmuma (pakalpojuma) līgumu / vispārīgo vienošanos
kopijas
 Līgumcenas izmaksu kalkulācija / tāme (ja attiecināms)

 Iepirkuma dokumenti
 Programmas publicitātes prasību ievērošanu apliecinošas
fotogrāfijas
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Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas (4)

Dalītās izmaksas (shared costs):
 Pirmais modelis:
PP pārskaita savu daļu Ieviešanas partnerim pirms tas ir veicis
norēķinus ar Pakalpojuma sniedzēju

 Otrais modelis:
Ieviešanas partneris veic norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju un
pēc tam izraksta rēķinus PP

 Trešais modelis:
Pakalpojuma sniedzējs izraksta rēķinus visiem iesaistītiem PP
•

Dalīto līgumu paraugi: https://estlat.eu/en/for-projects/agreements#
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Biežāk pieļautās kļūdas

 Nav iesniegti komandējuma rīkojumi par ārējo ekspertu un
pakalpojumu sniedzēju došanos komandējumā
 Tiek attiecinātās ārējā eksperta ceļa un uzturēšanas
izmaksas, bet līgumā komandējums nav paredzēts vai nav
atrunāts, ka komandējuma izmaksas sedz pasūtītājs.
 Tiek iekļautas administratīvās izmaksas
 Līgumos nav atsauces uz projektu
 Tiek maksāts avansa maksājums, kas nav paredzēts līgumā
 Netiek ievērotas publicitātes prasības uz nodevumiem
 Netiek piemērotas līgumā noteiktās soda naudas

 Netiek iesniegts pasākuma dalībnieku saraksts, nodevumi
 Pasākuma programmā nav norādītas ēdināšanas pauzes (ja
iesniegts rēķins par ēdināšanas pakalpojumiem)
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Aprīkojuma izdevumi (1)
Equipment expenditure

Definīcija:
 Aprīkojums, ko Finansējuma saņēmējs ir nopircis,
nomā vai ir iegādājies līzingā Projekta mērķa
sasniegšanai.
 Aprīkojums, kas jau atrodas Finansējuma saņēmēja
īpašumā un tiek izmantots Projekta aktivitāšu
ieviešanā (nedrīkst būt iegādāts cita ES finansēta
projekta ietvaros!)
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Aprīkojuma izdevumi (2)

Pamatprincipi:
Izmaksām
iesniegumā

jābūt

plānotām

Projekta

Projekta partneris ir atbildīgs par iepirkumu
normu ievērošanu un pareizu iepirkuma procedūras
izvēli

Aprīkojuma cena atbilst attiecīgā reģiona tirgus
cenai
Aprīkojumu nedrīkst iegādāties vai īrēt no cita
Projekta partnera
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Aprīkojuma izdevumi (3)

Aprīkojuma veidi:
• Biroja aprīkojums

• Datortehnika un programmatūra
• Mēbeles un inventārs
• Laboratorijas aprīkojums

• Iekārtas un instrumenti
• Rīki un ierīces

• Transportlīdzekļi
• Cits aprīkojums, kas nepieciešams
Projekta mērķu sasniegšanai
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Aprīkojuma izdevumi (4)

Pilnu iegādātā aprīkojuma vērtību var attiecināt, ja:

 aprīkojums ir svarīgs projekta mērķu sasniegšanai un ir
iegādāts attiecināmajā laika periodā

Iegādātā aprīkojuma nolietojumu var attiecināt, ja:
 aprīkojums ir iegādāts pirms projekta uzsākšanas
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Aprīkojuma izdevumi (5)

Lietota aprīkojuma iegāde ir attiecināma, ja:
attiecībā uz to nav saņemts nekāds cits, arī daļējs,
atbalsts no citiem ES, starptautiskajiem vai
nacionālajiem finanšu instrumentiem (to apliecina
pārdevēja izsniegts apliecinājums)

 tā cena atbilst attiecīgā reģiona tirgus cenai
 tam ir darbībai vajadzīgās tehniskās īpašības, un tas
atbilst piemērojamām normām un standartiem
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Aprīkojuma izdevumi (6)

Kontrolei iesniedzamie dokumenti:
Samaksu apliecinošo dokumentu kopijas (bankas apstiprināti
maksājuma uzdevumi vai bankas konta izdruka)

Piegādi apliecinošo dokumentu kopijas (rēķini, pavadzīmes,
pieņemšanas- nodošanas akti u.c.)

Līgumu kopijas (ja attiecināms)

Līgumcenas izmaksu kalkulācija / tāme (ja attiecināms)
Iepirkuma dokumenti
Pamatlīdzekļu uzskaites kartītes, nolietojuma un/vai proporcijas
aprēķinus
Programmas publicitātes prasību ievērošanu apliecinošas
fotogrāfijas
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Biežāk pieļautās kļūdas

Plānotās aprīkojuma vienības vietā iegādājas citu
Iegādātais aprīkojums neatbilst specifikācijai

Nav iesniegtas iegādātā aprīkojuma fotogrāfijas
Netiek ievērotas publicitātes prasības
Nav norādīts inventāra numurs
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Infrastruktūra un būvniecības darbi (1)
Infrastructure and works

Definīcija:
 Izmaksas, kas saistītas ar investīcijām
infrastruktūrā, kas pēc būtības neatbilst citām
budžeta līnijām un ir daļa no Projekta aktivitāšu
plāna.
Piemēram:

•
•
•
•
•
•
•

celtniecība vai remontdarbi (būvdarbi)
vietas sagatavošana
piegādes
apstrāde
instalācijas
atjaunošana (renovācija)
zemes iegāde, ja attiecināms
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Infrastruktūra un būvniecības darbi (2)

Pamatprincipi:
Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir apstiprinājusi
Programma.
Izmaksas attiecināmas pilnā apjomā, t.i., nolietojums
nav attiecināms.

Projekta partneris ir atbildīgs par iepirkumu normu
ievērošanu un pareizu iepirkuma procedūras izvēli.
Jāuzrāda dokumenti, kas apliecina īpašuma tiesības.
Investīcijas ir paredzētas tikai publiskai lietošanai. To
īpašumtiesību veids un lietošanas mērķis nevar tikt
mainīts Projekta laikā, kā arī 5 gadus pēc pēdējā
maksājuma pārskaitīšanas Vadošajam partnerim.
Visām veiktajām investīcijām infrastruktūrā jāatbilst
publicitātes prasībām.
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Infrastruktūra un būvniecības darbi (3)
Kontrolei iesniedzamie dokumenti:
Samaksu apliecinošo dokumentu kopijas (bankas apstiprināti
maksājuma uzdevumi vai bankas konta izdrukas)

Piegādi apliecinošo dokumentu kopijas (rēķini, pavadzīmes,
pieņemšanas- nodošanas akti u.c.)

Līgumu kopijas (ja attiecināms). Līgumu tekstā jābūt
skaidrai atsaucei uz Projektu un Programmu
Līgumcenas izmaksu kalkulācija / tāme (ja attiecināms)

Iepirkuma dokumenti
Īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomu apliecinoši dokumenti
Programmas publicitātes prasību ievērošanu apliecinošas
fotogrāfijas
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Biežāk pieļautās kļūdas

Tiek veikti līguma grozījumi, kas neatbilst iepirkuma
nolikumam un iepirkuma regulējošo normatīvo aktu
kārtībai
 Netiek piemērotas līgumā noteiktās soda naudas
 Līgumā nav atsauces uz projektu un Programmu

 Līgumā nav savlaicīgi veiktas izmaiņas par līguma
noteikumiem
Avansa izmaksa, kura nav paredzēta iepirkuma
dokumentācijā un līgumā
 Kļūdas aktos par izpildītajiem darbiem
Netiek ievērotas publicitātes prasības
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Izmaksu pamatojošie dokumenti

Informācijai un pašpārbaudei MS Excel formāta dokuments
«Partnera pārskatam pievienojamie izmaksu pamatojošie
dokumenti»
Atrodams VARAM tīmekļa vietnē:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_ko
ntrole/igaunijas_latvijas_parrobezu_sadarbibas_programm
a/
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Ko mums aizmirst iesniegt…
bet mēs tik un tā prasīsim!

 Partnera apliecinājums
 Iestādes grāmatvedības politika
 Projekta lietu nomenklatūra
 Projekta kontu plāns
 Grāmatvedības sistēmas izdruka
periodu un kumulatīvu)

 Informatīvais plakāts

(par pārskata

(vismaz A3 formāts)

 Informācija par projektu
iestādes mājas lapā
5
1

Dokumentu glabāšana

Dokumenti glabājami ne mazāk, kā 4 gadus pēc
pēdējā maksājuma veikšanas Vadošajam
partnerim!!! (State aid gadījumā – 10 gadus no
atbalsta piešķiršanas datuma)
Glabājamie dokumenti:
Projekta lieta – Partnera pārskats, aktivitātes pamatojošo dokumentu un gala
rezultātu/nodevumu apkopojums
Grāmatvedības dokumentu oriģināli (rēķini, čeki, pavadzīmes, komandējuma
norēķinu dokumenti, u.c.)
Līgumu, vienošanos oriģināli
Rīkojumu oriģināli
Iepirkumu dokumentācija
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Atgādinām!

 Projekta grāmatvedībai ir jābūt nodalītai atsevišķi
(attiecīgi jāpiešķir atsevišķs grāmatvedības kods).
 Grāmatvedības sistēmas izdrukas kopsumma par pārskata
periodu nedrīkst būt mazāka, kā periodā attiecinātās tiešās
izmaksas
 PVN nav attiecināms, ja to ir iespējams atgūt LR
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

53

Ieņēmumi

 Neto ieņēmumi, kas var rasties Projekta īstenošanas
laikā un rezultātā, jāizvērtē Projekta sagatavošanas
posmā un jāiekļauj Projekta iesniegumā
 Ieņēmumu gadījumā piešķirtais Programmas
līdzfinansējums tiek proporcionāli samazināts
 Projekta īstenošanas laikā visi ieņēmumi ir jāuzrāda
Projekta progresa pārskatā
 Detalizētāk - Programmas vadlīniju 4.4.nodaļas
sadaļā “Projekta neto ieņēmumi”
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Pārbaude projekta īstenošanas vietā (1)

Finanšu kontroles institūcija veic pārbaudi projekta
īstenošanas vietā:
augsta riska projektiem – vismaz reizi projekta
īstenošanas laikā
ar nejaušās izlases metodi izvēlētiem zema riska
projektiem, nodrošinot, ka pārbaudes veikšanai var
izvēlēties jebkuru zema riska projektu
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Pārbaude projekta īstenošanas vietā (2)

Kontroles laikā tiek:
Izvērtēta dokumentu oriģinālu atbilstība iesniegtajām
kopijām
Izvērtēta iestādes grāmatvedības uzskaites sistēma un
pārbaudīti grāmatvedības organizācijas dokumenti

Izvērtēts, vai tiek nodrošināts dokumentu glabāšanas
laiks atbilstoši Programmas prasībām (iestādes Lietu
nomenklatūrā un praksē)
Pārbaudīta iegādāto vērtību un veikto investīciju
esamība un publicitātes prasību nodrošināšana uz tām
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Kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Finanšu kontroles institūcija
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļa
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Finanšu kontroles institūcijas darbiniekiem:
 zvanot uz tīmekļa vietnē norādītajiem tālruņu numuriem:
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953;
vai
sūtot e-pastu uz: fki@varam.gov.lv.

Oficiālo dokumentu iesniegšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv.
FKI sadaļa VARAM tīmekļa vietnē:
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/igaunijas_latvijas_parrobe
zu_sadarbibas_programma/

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
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Praktiskais darbs (uzdevums)

pamatinformācija par projektu

atskaitē iekļautās izmaksas
(izdruka «List Of Expenditures» no eMS)

izmaksu pamatojošā dokumentācija

Vai izmaksas ir attiecināmas?
Kurā BL?
Vai izmaksas ir attiecināmās pilnā apmērā? Cik?
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Praktiskais darbs (atbilde)

Total
Declared amount, Eur

Amount Certified by
FC

Staff costs

4550

4250

Office and
administration

682,5

637,5

Travel and
accomodation

5248

3444,3

External expertise and
services

5881,99

3431,59

Equipment

10099,75

0

0

0

26462,24

11763,39

Infrastructure and
works
Total:
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Paldies par uzmanību!

