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

 Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas
teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums

 Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumi Nr.464
“Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta
izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00
programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

 Ministru kabineta 2015.gada 3.marta noteikumi
Nr.113 „Valsts budžeta plānošanas un maksājumu
veikšanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju
fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība”
programmu un projektu īstenošanai” (ar 14.06.2016.
grozījumiem).



Eiropas Strukturālo un investīciju 
fondu mērķa “Eiropas teritoriālās 
sadarbība” programmas Latvijā

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu: 
– Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmai 

(Interreg V-A EE-LV - Igaunija – Latvija);
– Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmai 

(Interreg V-A LV-LT - Latvija – Lietuva);
– Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības 

programma (Interreg V-A Somija – Igaunija – Latvija –
Zviedrija (Centrālbaltija));

– Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 
(Interreg V-B Baltijas jūra);

– INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma 
(INTERREG EUROPE);

– URBACT III starpreģionu sadarbības programma (URBACT 
III);

Ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta (EKI) atbalstu:
– Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programma;
– Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 

programma
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Projektu finansēšanas avotu proporcijas  
ERAF un EKI programmām

 ERAF līdzfinansējums – 85%

+

 Latvijas partnera finansējums – 15%

 EKI līdzfinansējums – 90%

+

 Latvijas partnera finansējums – 10%
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Valsts budžeta priekšfinansējuma 
(100%) saņēmēji

valsts budžeta iestādes (nozaru ministrijas un to padotības
iestādes)

no valsts budžeta daļēji finansētās atvasinātas publiskās
personās (t.sk. plānošanas reģioni) un to izveidotās iestādes

valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās
funkcijas attiecībā uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu un
apsaimniekošanu, ja plānotā valsts budžeta līdzekļu
piešķiršana projektu īstenošanai nav uzskatāma par
komercdarbības atbalstu Komercdarbības atbalsta kontroles
likuma izpratnē
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Valsts budžeta priekšfinansējuma 
pieprasīšanas un plānošanā (1)

 Uz kā pamata pieprasa/plāno? 
 Finansēšanas līgums un partnerības līgums 
Vai

 Vadošās iestādes lēmums par projekta 

apstiprināšanu un vadošā partnera parakstīts 

apliecinājums par konkrētā Latvijas finansējuma 

saņēmēja projekta finansēšanas apjomu (NEW!)

 Kas pieprasa?
Katrs projekta partneris atsevišķi par konkrētu 
projektu (Vadošais partneris/projekta partneris 
nodrošina tikai savu finansējuma daļu projektā)
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Valsts budžeta priekšfinansējuma 
pieprasīšanas un plānošanā (2)

 Kā pieprasa?

Informējot attiecīgo nozares ministriju (finanšu 
pieprasījums)

 Kur plāno?

Attiecīgās nozares ministrijas budžetā

 Ko plāno?

 Priekšfinansējums 100% atbilstoši 
Programmas piešķirtā finansējuma sadalījumam 
pa gadiem 

 valsts budžeta ilgtermiņa saistības

 atmaksa 
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Valsts budžeta priekšfinansējuma 
pieprasīšanas un plānošanā (3)

 Kas jānorāda finanšu pieprasījumā?
 projektam iedalītā finansējuma apmērs attiecīgajā gadā
 valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjoms
 ja nepieciešams, papildus finansējums saskaņā ar valsts 

budžeta likumu
 ERAF/EKI apmērs un līdzfinansējums kopā
 ERAF/EKI, ko plāno atmaksāt valsts budžetā, sadalījumā 

pa gadiem

 N.B.: Finanšu pieprasījums nav jāskaņo ar VARAM (NEW)

 Kā atmaksāt valsts budžetā? 
10 darbdienu laikā pēc programmas ERAF/EKI  
līdzfinansējuma daļas saņemšanas no Vadošās iestādes/vadošā 
partnera veikt atmaksu attiecīgajai nozares ministrijai
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Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas –
projektu līmenis 

Nodrošināt programmu sagatavošanu un iesniegšanu apstiprināšanai MK un EK

(Programmas saturs, ieviešanas nosacījumi, tiesiskais regulējums);

Pārstāvēt Latvijas nacionālās intereses programmu Uzraudzības un Vadības

komitejās (t.sk. lēmumi par projektu apstiprināšanu/noraidīšanu);

Nodrošināt Nacionālās apakškomitejas darbu (diskusija par projektu saturu);

Sniegt atzinumu par Latvijas partneru atbilstību dalībai programmai;

Sniegt informatīvo atbalstu (nosacījumi, konkursi, partnerība, pasākumi utt.);

Nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus, veicinot Latvijas partneru

dalību programmu projektos un apkopot visu Latvijas projektu rezultātus visās

programmās (VARAM datu bāze)

Veikt nepieciešamas darbības neatbilstoši veikto izdevumu atmaksas saņemšanai

no Latvijas projekta partnera (MK 2015. gada 15. septembra noteikumi Nr. 526)

N.B.!: Aicinām uzturēt kontaktus ar VARAM, informēt par Jūsu 

projektu pasākumiem un rezultātiem! 
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Paldies par uzmanību!!!

VARAM kontaktpersonas:

Attīstības instrumentu departamenta

Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākās ekspertes 

Ilga Gruševa (tālr.: +371 670 26471; Ilga.Gruseva@varam.gov.lv)

Jūlija Jakovļeva (tālr.: +371 670 26488; Julija.Jakovleva@varam.gov.lv)
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