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NEOFICIĀLS TULKOJUMS 
Noteicošais ir teksts angļu valodā  

 
Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem pielikums I 

 

DETALIZĒTAS PRASĪBAS IZMAKSU ATTIECINĀMĪBAI 

1. GALVENIE PRINCIPI 
 

1.1. Eiropas Savienības finansējums (dotācija) nedrīkst pārsniegt vispārējo maksimālo apjomu, kas izteikts 
procentuāli un absolūtā vērtībā un ko nosaka, pamatojoties uz aplēstām attiecināmām izmaksām. Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) finansējums (dotācija) nedrīkst pārsniegt attiecināmās izmaksas. 

Dotāciju (ES finansējumu) nevar piešķirt ar atpakaļejošu datumu par jau pabeigtiem projektiem. 

1.2. Attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas faktiski radušās un kuras veicis (apmaksājis) galvenais atbalsta saņēmējs 

un atbalsta saņēmēji1 (turpmāk “atbalsta saņēmējs(-i)”), un kuras atbilst visiem tālāk minētajiem kritērijiem:  

(a) tās ir radušās un apmaksātas projekta īstenošanas laikā. Jo īpaši:  

(i) izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumiem un būvdarbiem, attiecas uz īstenošanas posmā veiktajām 

darbībām. Izmaksas, kas saistītas ar piegādēm, attiecas uz īstenošanas posmā veiktajām priekšmetu 

piegādēm un uzstādīšanu. Līguma parakstīšana, pasūtījuma veikšana vai citu tādu saistību uzņemšanās, 

kas rada izdevumus un kas realizēta īstenošanas posmā attiecībā uz pakalpojumiem, būvdarbiem vai 

piegādēm, kas veicami vai piegādājami pēc īstenošanas posma beigām, neatbilst šai prasībai; naudas 

pārvedumi starp galveno atbalsta saņēmēju un pārējiem atbalsta saņēmējiem vai starp atbalsta 

saņēmējiem nav uzskatāmi par faktiskām izmaksām;  

(ii) izņēmums ir paredzēts izmaksām, kas saistītas ar gala atskaišu sagatavošanu, tostarp izdevumu 

pārbaudi un auditu, un kuras radušās 2 mēnešu laikā pēc projekta īstenošanas beigām un pirms gala 

atskaites iesniegšanas;  

(iii) izņēmums ir paredzēts izmaksām, kas ieplānotas 5. budžeta kategorijā un ir saistītas ar tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanu tādiem projektiem, kuros ietverta infrastruktūras komponente, un kuras 

var rasties pirms projekta uzsākšanas, bet ne agrāk par 2015. gada 17. decembrī; 

(iv) izņēmums ir paredzēts izmaksām, kas ieplānotas 5. budžeta kategorijā un ir saistītas ar spēcīgas 

partnerības attīstīšanu, tostarp ceļa izdevumu un dienas naudas izmaksām, kas radušās visiem projekta 

atbalsta saņēmējiem gatavojot dotācijas pieteikuma formu un kas apmaksātas pēc tam, kad publicēts 

paziņojums par projektu pieteikumu konkursu; 

                                                           
1 Ja saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem atbalsta saņēmēja (piemēram, skolas, bibliotēkas, kultūras centra u.c.) bankas 

kontu pārvalda pilnvarota valsts iestāde, no šāda bankas konta veiktos maksājumus uzskata par atbalsta saņēmēja veiktajiem 

maksājumiem. Ja valsts iestādei pienākas valsts vai pašvaldības budžeta līdzfinansējums, ko izmaksā Valsts kase vai tās 

struktūrvienība, vai saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem līdzvērtīga valsts iestāde, šos maksājumus uzskata par attiecīgas 

valsts iestādes veiktiem maksājumiem. 
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(v) procedūras līgumslēgšanas tiesību piešķiršanai, kas minētas Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un 

atbalsta saņēmējiem 3.4. sadaļā (turpmāk – Vadlīnijas) un Vadlīniju pielikumā II “Detalizēti iepirkumu 

noteikumi”, var uzsākt, un atbalsta saņēmējs(-i) var noslēgt līgumus pirms projekta īstenošanas posma 

sākuma, ja tiek ievērotas Vadlīniju 3.4. sadaļas un Vadlīniju pielikumā II “Detalizēti iepirkumu noteikumi” 

prasības; 

(b) tās ir norādītas projekta provizoriskajā budžetā; 

(c) tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai;  

(d) tās ir identificējamas un pārbaudāmas, iegrāmatotas atbalsta saņēmēja grāmatvedības uzskaites 

dokumentos un noteiktas saskaņā ar grāmatvedības standartiem un parasto izmaksu uzskaites praksi, kas 

piemērojama atbalsta saņēmējam;  

(e) tās atbilst piemērojamo nodokļu un sociālo (sociālās apdrošināšanas iemaksas) tiesību aktu prasībām;  

(f) tās ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības prasībām, jo īpaši attiecībā uz taupību2, 

lietderību3 un efektivitāti4;  

(g) tās pamato rēķini vai dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību; 

(h) nav pieprasītas šajā vai jebkurā citā ES līdzfinansētā programmā vai citās atbalsta programmās (lai izvairītos 

no dubultā finansējuma); 

(i) tās atbilst komunikācijas un publicitātes noteikumiem; 

(j) tās atbilst valsts piederības un izcelsmes vietas noteikumiem; 

(k) tās atbilst publisko iepirkumu noteikumiem, kas ir norādīti Vadlīniju 3.4. sadaļā un Vadlīniju pielikumā II 

“Detalizēti iepirkumu noteikumi”; 

(l) tās atbilst piemērojamiem nacionālajiem tiesību aktiem; 

(m) tās ir pierādītas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem. 

1.3. Vienīgi attiecināmās izmaksas var tikt ņemtas vērā projekta budžeta (turpmāk – budžets) sastādīšanai un ES 

finansējuma apjoma aprēķināšanai. Projekta budžets ir gan tāme, gan attiecināmo izmaksu maksimālā summa. 

1.4. Detalizēts projekta budžeta sadalījums tiek norādīts dotācijas pieteikuma formas 1. pielikumā “Detalizētais 

budžets”; kopējo izmaksu summai un budžeta kategorijām ir jāsakrīt ar 1. tabulu projekta pieteikuma formā. Šis 

sadalījums ietver visas projekta attiecināmās izmaksas, kas sastāv no ES finansējuma un atbalsta saņēmēju 

līdzfinansējuma. Izmaksu attiecināmības prasības, kas ir noteiktas Vadlīnijās un šajā pielikumā, attiecas uz visiem 

plānotiem un atskaitē iekļautiem projekta izdevumiem. 

 

 

 

 

                                                           
2 Taupības princips – galvenajam atbalsta saņēmējam un atbalsta saņēmējiem ir jāizmanto resursi savlaicīgai darbības rezultātu 

sasniegšanai pienācīgā apjomā un kvalitātē un par labāko cenu. 
3 Efektivitātes princips – galvenajam atbalsta saņēmējam un atbalsta saņēmējiem ir jānodrošina labākā attiecība starp 

izmantotajiem resursiem un sasniegto rezultātu. 
4 Lietderības princips – galvenajam atbalsta saņēmējam un atbalsta saņēmējiem ir jāsasniedz konkrēti izvirzītie mērķi un 

iecerētie rezultāti. 

Ņemiet vērā, ka attiecināmo izmaksu pamatā ir jābūt reālām izmaksām, kuras pamatotas ar apliecinošiem 

dokumentiem (izņemot izmaksas 5. budžeta kategorijā “Sagatavošanās izmaksas”, kas ir saistītas ar spēcīgas 

partnerības attīstīšanu, un attiecas tikai uz personāla ceļa izdevumiem un dienas naudas izmaksām, un izmaksas 

7. budžeta kategorijā “Netiešās administratīvās izmaksas”). 
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1.5. Kopējā finansējuma summa, pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem5 un vienotās likmes6 finansējumu, 

nedrīkst pārsniegt EUR 60 000 vienam projekta atbalsta saņēmējam. 

1.6. Projekta budžets ir sadalīts 6 budžeta kategorijās un sīkāk sadalīts budžeta līnijās. 

1.7. Detalizētas prasības izmaksām, kuras var iekļaut budžetā kā attiecināmās, ir aprakstītas zemāk.  

 
 

2. BUDŽETA KATEGORIJA 1 “CILVĒKRESURSI” 

 

2.1. Budžeta kategorija 1 “Cilvēkresursi” ietver atbalsta saņēmēju personāla darbinieku, kuri nodarbināti un/vai 
iesaistīti projektā, izmaksas, ja tiek ievēroti šādi kumulatīvi nosacījumi:  

a) tās attiecas uz tādu darbību izmaksām, kuras atbalsta saņēmējs nebūtu veicis, ja nebūtu projekta, un  

b) tās nepārsniedz izmaksas, kas parasti rodas atbalsta saņēmējiem, ja vien netiek pierādīts, ka tas ir būtiski 
projekta īstenošanai, un  

c) tās attiecas uz faktiskajām bruto algām, iekļaujot sociālās apdrošināšanas iemaksas un citas ar atalgojumu 
saistītas izmaksas. 

2.2. Atbalsta saņēmējiem jāapzinās, ka viņu organizācijām piešķirtais programmas ES finansējums ir publiskais 

finansējums, kura mērķis ir projektā plānoto rezultātu sasniegšana, tāpēc tas nevar būt par iemeslu mākslīgai 

personāla izmaksu vai ar atalgojumu saistīto maksājumu palielināšanai.  

2.3. Atbalsta saņēmēju personāla izmaksas tiek skaitītas kā bruto algas kopā ar sociālās apdrošināšanas, pensiju un 

veselības apdrošināšanas iemaksām, kā arī citas saistītās izmaksas (piem., kompensācija par neizmantoto 

atvaļinājumu7) saskaņā ar atbalsta saņēmēja valsts tiesību aktiem. Ienākuma nodokļi no bruto algām ir attiecināmās 

izmaksas tikai Lietuvas un Latvijas atbalsta saņēmējiem. Papildus prasības attiecībā uz Baltkrievijas atbalsta 

saņēmējiem tiks piemērotas saskaņā ar tiesisko regulējumu starp Eiropas Komisiju un Baltkrievijas Republiku par 

pārrobežu sadarbības programmu īstenošanu un citiem saistošajiem dokumentiem. Ja vien attiecīgajos 

dokumentos netiks atrunāts citādi, Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem ienākuma nodoklis ir neattiecināmās 

izmaksas. 

2.4. Šādas izmaksas nevar uzskatīt par personāla izmaksām un tās nedrīkst iekļaut budžeta kategorijā 1:  

a) dienas nauda un ceļa, izmitināšanas izmaksas;  

b) izmaksas, kas saistītas ar ārējo ekspertu pakalpojumu līgumiem, ieskaitot līgumus, kurus reglamentē 

Civillikums (“гражданско-правовые договора подряда”, “paslaugų sutartys“, “uzņēmuma līgums“, u.c.); 

c) netiešās izmaksas un citi administratīvie un ar biroja uzturēšanu saistīti izdevumi. 

 

Izmaksu vispārīgie principi budžeta kategorijā 1 “Cilvēkresursi” 

2.5. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas atbalsta saņēmēju organizāciju personāla nodarbinātības politikai, 

apliecinošajiem dokumentiem un algu aprēķināšanas noteikumiem ir jāatbilst valsts darba likumdošanas prasībām 

vai citai kārtībai attiecībā uz valsts ierēdņiem, ievērojot nacionālo normatīvo aktu prasības. 

2.6. Personāla izmaksām jābūt aprēķinātām tikai balstoties uz faktiskajām izmaksām. “Faktiskās izmaksas” nozīmē, 

ka personāla izmaksas ir reāli veiktas, balstoties uz algu izmaksas sarakstiem vai dokumentiem ar līdzvērtīgu 

pierādījuma vērtību. 

                                                           
5 Vienreizējais maksājums – viens liels maksājums, kas tiek veikts vienā reizē, nevis vairāki mazāki maksājumi, kas tiek veikti 

regulāros vai retākos intervālos. 
6 Vienotā likme – maksājuma līmenis, kas ir vienāds visos gadījumos. 
7 Par noteikumiem attiecībā uz atvaļinājuma un slimības dienu atbilstības, lūdzu skatiet informāciju sadaļā “Personāla 
izmaksu aprēķins, balstoties uz faktiskajām izmaksām”.   
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2.7. Katram atbalsta saņēmējs projekta ieviešanā iesaista savu personālu (tas tiek nozīmēts un/vai nodarbināts 

projektā saskaņā ar šī Pielikuma I sadaļu “Personāla izmaksu aprēķins, balstoties uz faktiskajām izmaksām”). 

Galvenajam atbalsta saņēmējam ir jānozīmē darbam projektā vai jānodarbina projektu vadītājs un finanšu vadītājs, 

viņiem jābūt galvenā atbalsta saņēmēja organizācijas štata darbiniekiem. Katram atbalsta saņēmējam ir jānozīmē 

darbam projektā vai jānodarbina vietējais koordinators, kas ir kontaktpersona darbā ar projektu vadītāju, un vietējo 

grāmatvedi, kurš ir atbildīgs par projekta grāmatvedības uzskaiti un finanšu vadību partnera organizācijā. Vietējam 

koordinatoram un vietējam grāmatvedim jābūt atbalsta saņēmēja organizācijas štata darbiniekiem. 

2.8. Atbalsta saņēmēji var iesaistīt projekta īstenošanā savu organizāciju štata darbiniekus vai var nodarbināt 

personālu tikai uz projekta īstenošanas periodu, noslēdzot darba līgumus vai citas vienošanās attiecībā uz valsts 

ierēdņiem, ievērojot nacionālo normatīvo aktu prasības. 

2.9. Atbalsta saņēmēju projekta personāla izmaksām ir jāatbilst darba līguma noteikumiem vai citai kārtībai 

attiecībā uz valsts ierēdņiem, ievērojot nacionālo normatīvo aktu prasības. 

2.10. Personāla izmaksām jābūt aprēķinātām individuāli katram darbiniekam, kas iesaistīts projekta īstenošanā. 

2.11. Apstiprinātā budžeta katrā budžeta līnijā norādītās bruto algas ir provizoriskās un reizē maksimālās summas. 

Atbalsta saņēmēji nedrīkst mākslīgi palielināt bruto algas savās organizācijās, lai sasniegtu šīs orientējošās un 

aprēķinātās maksimālās summas. Ja organizācijā ir izveidota jauna pozīcija (amats) tikai projekta īstenošanai (uz 

pilnu vai nepilnu slodzi), tad šīs pozīcijas bruto algas likmei ir jāatbilst likmēm līdzīgām pozīcijām un kvalifikācijām 

šajā organizācijā. Ja organizācija nealgoja darbiniekus pirms projekta (piem., NVO ir tikai brīvprātīgie darbinieki), tā 

var izveidot jaunas pozīcijas un noteikt bruto algas, kas atbilst vidējām likmēm valstī (nozarē), ņemot vērā tirgus 

situāciju un valsts tiesību aktus, kas reglamentē algu likmes. Visos gadījumos projekta budžeta izstrādes laikā bruto 

algas likmju aprēķins ir jāpamato projekta pieteikuma formas pielikuma I “Detalizētais budžets” 2. tabulā “Izmaksu 

pamatojums”. Gadījumā, ja projekts ir izvēlēts finansējumam, dotācijas līguma sagatavošanas laikā var tikt pieprasīti 

papildus precizējumi un pamatojošie dokumenti, kā rezultātā algu likmes var tikt samazinātas. 

2.12. Darbinieki var tikt pieņemti/nozīmēti darbam projektā uz pilnu vai nepilnu slodzi (darba laiku). Ņemot to vērā, 

ir iespējams nozīmēt darbam projektā esošo pastāvīgo pozīciju (pilna slodze), vai daļu no esošās pastāvīgās pozīcijas 

(nepilna slodze), vai arī izveidot jaunu pozīciju (pilna vai nepilna slodze), nodarbinot cilvēku speciāli darbam 

projektā, noslēdzot atsevišķus darba līgumus vai citas vienošanās attiecībā uz valsts ierēdņiem, ievērojot nacionālo 

normatīvo aktu prasības. 

2.13. To darbinieku izmaksas, kas nozīmēti darbam projektā, neuzskata par ieguldījumu natūrā, bet to var uzskatīt 

par daļu no 10% līdzfinansējuma, kuru sedz atbalsta saņēmēji, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām. 

2.14. Apmaksāts atbalsta saņēmēju valsts ierēdņu darbs un saistītās izmaksas arī var tikt attiecinātas uz projektu, 

ievērojot iesaistītās valsts normatīvo aktu prasības.  

2.15. Katra persona, kura ir nodarbināta projektā, aizpilda darba laika uzskaites lapas angļu vai valsts valodā  

(Vadlīniju pielikums XII) norādot tajās nostrādātās stundas un paveiktos darbus. Tās paraksta pats darbinieks, kā arī 

katra mēneša beigās tās paraksta viņa/viņas tiešais vadītājs. Dati darba laika uzskaites lapā nedrīkst būt pretrunā ar 

darba laika uzskaites tabeli (“darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis)” / “darba laika uzskaites tabele” / “табель 

учета рабочего времени”). Darba aprakstam darba laika uzskaites lapā jābūt konkrētam un pietiekami detalizētam 

atspoguļojot to, kādi konkrēti uzdevumi tika paveikti projekta ietvaros. Izdevumu pārbaudes laikā visas darba laika 

uzskaites lapas ir jāiesniedz atbalsta saņēmēju auditoriem/kompetentām valsts amatpersonām.  

2.16. Algas jāizmaksā regulāri – vismaz reizi mēnesī – un pilnā apmērā par nostrādāto laiku saskaņā ar valsts 

normatīvajiem aktiem un darba līguma/vienošanās nosacījumiem. Algas paaugstināšanai ir jāatbilst valsts 

normatīvajiem aktiem. Atcerieties, algu izmaksas ir jāveic projekta īstenošanas laikā, proti, darba samaksa par 

pēdējo projekta mēnesi ir jāizmaksā vismaz projekta īstenošanas pēdējā mēneša pēdējā darba dienā. 

 
Piezīme: atbalsta saņēmējiem ir jāapzinās, ka cilvēku nevar nodarbināt projektā, jo projekts nav juridiska persona, 

darbiniekus jāpieņem darbā organizācijā! 

 



 

5 
 

 

Personāla izmaksas Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmējiem 

2.17. Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmēju personāla izmaksas ietver darbinieka kopējo bruto darba algu un darba 

devēja izmaksas, proti, personāla izmaksu attiecināmās sastāvdaļas ir šādas:  

a) bruto darba samaksa (fiksēta darba līgumā/atbilstošā dokumentā valsts ierēdņiem); 

b) izmaksas, kas tieši saistītas ar algas maksājumu, ir radušās un darba devēja apmaksātas, piemēram: darba 

devēja nodokļi, atvaļinājuma nauda, maksājumi par slimības dienām8, sociālās iemaksas, u.c., ja tās atbilst 

valsts normatīvajiem aktiem un atbalsta saņēmēja organizācijas nodarbinātības politikai. 

Personāla izmaksas Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem 

2.18. Baltkrievijas atbalsta saņēmēju personāla izmaksas ietver darbinieka kopējo aprēķināto darba algu 

(“начисленная зарплата”) ar dažiem izņēmumiem (apraksts pieejams sadaļā “Neattiecināmās ar algu saistītās 

izmaksas”), un darba devēja izmaksas, proti, personāla izmaksu attiecināmās sastāvdaļas ir šādas:  

a) pamatalga pozīcijai (“оклад”), kas sastāv no pamatalgas (“тарифный оклад”) saskaņā ar štatu sarakstu 

(согласно “штатного расписания”) un obligātajiem papildus maksājumiem saskaņā ar valsts tiesību 

aktiem, piem., par darba stāžu nozarē (“за стаж”) saskaņā ar Baltkrievijas Republikas prezidenta dekrētu 

Nr. 29 no 1999. gada 26. jūlija (ar grozījumiem, ja tādi ir veikti), utt.; 

b) obligātās piemaksas (“надбавки”) un daži no obligātajiem papildus maksājumiem (“доплаты”) saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem, piem. par kvalifikāciju, par sarežģītu un saspringtu darba specifiku, par akadēmisko 

grādu, par svešvalodu zināšanām, par organizācijas vadību, u.c. Izņēmumi, kad obligātās piemaksas un 

obligātie papildus maksājumi netiek uzskatīti par attiecināmajiem, ir aprakstīti tālāk sadaļā 2.26 

“Neattiecināmās ar algu saistītās izmaksas”; 

c) prēmijas/bonusi, ko piešķir darba devējs saskaņā ar iekšējiem organizācijas noteikumiem, piem., 

koplīgumiem vai prēmiju piešķiršanas noteikumiem. Plānojot projekta budžetu, aprēķinam jāizmanto 

vidējais pēdējo 6 mēnešu izmaksu apmērs pirms projektu konkursa izsludināšanas mēneša; 

d) darba devēja maksājumi:  

i) maksājums par darbinieku sociālās apdrošināšanas fondam (Фонд социальной защиты населения); 

ii) maksājums par darbinieka obligāto apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbavietā 

“BelGosStrakh” («Белгосстрах»); 

iii) darbinieka maksājums pensijas fondam saskaņā ar valsts likumdošanu. 

 

2.19. Baltkrievijas atbalsta saņēmēju personāla izmaksām vai attiecīgai bruto algas izmaksu daļai pilnībā jāatbilst 

valsts normatīvajiem aktiem, t.i.: 

a) jābūt attiecīgam rīkojumam/lēmumam par personas nozīmēšanu darbam projektā atbalsta saņēmēja 

organizācijā;  

b) nepilna laika vai pilna laika slodzes pozīcijai, kas nozīmēta darbam projektā, jābūt norādītai atbalsta 

saņēmēja organizācijas štatu sarakstā (“штатное расписание”). Algas valūtai un aprēķināšanas metodei 

jābūt saskaņā ar valsts darba likumdošanas prasībām;  

c) darba līgumam jāietver nepieciešamā informācija saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Darba kodeksu, 

darba līgumam jāatbilst paraugam, kas paredzēts valsts normatīvajos aktos, pozīcijas nosaukumam 

darba līgumā jāatbilst Valsts klasifikatoram (“Общегосударственный классификатор”) saskaņā ar 

valsts normatīvajiem aktiem. Algas valūtai darba līgumos jābūt saskaņā ar valsts darba likumdošanas 

prasībām; 

                                                           
8 Skat. piezīmi 7. 
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d) atbalsta saņēmējam jābūt un jāglabā dokumenti, kas pierāda reālās algas aprēķinu, piemēram: darba 

laika uzskaites tabele par katru nostrādāto mēnesi (“табель учета рабочего времени”) vai līdzvērtīgs 

dokuments saskaņā ar valsts tiesību aktiem, algu izmaksas saraksts par katru nostrādāto mēnesi 

(“платежная ведомость за каждый проработанный месяц”) vai līdzvērtīgs dokuments saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem, attiecīgie rīkojumi vai iekšējie normatīvie akti par prēmiju piešķiršanu. Algu 

izmaksas sarakstiem jābūt nacionālajā valūtā;  

e) atbalsta saņēmējam jābūt un jāglabā dokumenti, kas pierāda atbalsta saņēmēja faktisko algas 

maksājumu un sociālo iemaksu veikšanu, piemēram: bankas pārskaitījuma vai līdzvērtīgs dokuments.  

2.20. Jebkura papildus maksājumu daļa (piem., bonusi, prēmijas) var tikt piešķirta projektam tikai, ja pozīcija (pilna 

vai nepilna slodze) tika nozīmēta darbam projektā.  

2.21. Projektam piešķirtam papildus maksājumu (bonusi, prēmijas) apjomam jābūt samērīgam ar darbinieka laika, 

kas tika veltīts darbam projektā, daļu, piem. tikai 50% no prēmijas apmēra var tikt piešķirti projektam, ja tikai 50% 

no darbinieka darba laika pozīcijā tika veltīti darbam projektā. 

2.22. Jebkāda papildus piemaksu, prēmiju vai citu maksājumu, kuri nekad iepriekš netika izmaksāti darbiniekam 

(gadījumā, ja esošās pozīcijas daļa tika nozīmēta darbam projektā), piešķiršana ir jāpamato.  

2.23. Darba algām, papildus maksājumiem (bonusi, prēmijas) jāatbilst organizācijas parastam izmaksu līmenim. 

Dalība projekta īstenošanā nedrīkst būt par iemeslu papildus piemaksām, prēmijām, vai organizācijas parasto algu, 

bonusu, prēmiju likmju palielināšanai. 

2.24. Papildus maksājumiem, bonusiem, prēmijām, kas tiek piešķirtas darbiniekam, jābūt vienmēr skaidri 

paredzētām darba līgumā vai organizācijas koplīgumā vai organizācijas iekšējos noteikumos par prēmiju, piemaksu 

piešķiršanu vai līdzvērtīgā dokumentā saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem. 

 

Neattiecināmās ar algu saistītās izmaksas 

2.25. Šādas Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmēju ar algām saistītās izmaksas netiks uzskatītas par attiecināmajām: 

a) brīvprātīgā veselības apdrošināšana vai maksājumi pensiju fondos, papildus tiem, kas noteikti valsts 

tiesību aktos; 

b) papildus maksājumi projekta ietvaros nodarbinātam personālam, kas neizriet no standarta darba līguma 

nosacījumiem (bonusi, prēmijas); 

c) atlaišanas pabalsts; 

d) papildus maksājumi par virsstundu darbu; 

e) maksājumi par darbu nedēļas nogalēs vai svētku dienās, ja vien tas nav norādīts projekta aprakstā vai šāda 

nepieciešamība parādījās projekta aktivitāšu ieviešanas laikā. 

2.26. Šādas Baltkrievijas atbalsta saņēmēju ar algām saistītās izmaksas netiks uzskatītas par attiecināmajām: 

a) brīvprātīgā veselības apdrošināšana vai maksājumi pensiju fondos, papildus tiem, kas noteikti valsts 

tiesību aktos; 

b) papildus maksājumi par uzdevumiem, kuri tieši neattiecas uz projekta ieviešanu, piem. papildus samaksa 

par divu amatu apvienošanu viena darba līguma ietvaros (“дополнительная оплата за совмещение 

должностей на основании лишь одного трудового договора”), aktīvs pētnieciskais darbs, samaksa par 

darbinieka aizvietošanu, utt.; 

c) atlaišanas pabalsts; 

d) papildus maksājumi par virsstundu darbu; 

e) maksājumi par darbu nedēļas nogalēs vai svētku dienās, ja vien tas nav norādīts projekta aprakstā vai šāda 

nepieciešamība parādījās projekta aktivitāšu ieviešanas laikā; 
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f) visos gadījumos – ienākuma nodoklis, ja vien papildus prasībās attiecībā uz Baltkrievijas atbalsta 

saņēmējiem nav atrunāts citādi, saskaņā ar tiesisko regulējumu, kas ir izveidots starp Eiropas Komisiju un 

Baltkrievijas Republiku, par pārrobežu sadarbības programmu īstenošanu un citos attiecīgajos 

dokumentos. 

 
Personāla izmaksu aprēķins, balstoties uz faktiskajām izmaksām  

 

2.27. Pastāv četras iespējas personāla izmaksu aprēķinam, pamatojoties uz reāli veiktām izmaksām. Projekta 

atbalsta saņēmēji var izvēlēties vienu vai vairākas iespējas darbiniekiem projekta ietvaros. Ja projekta īstenošanas 

laikā darbinieku iesaistīšanas likme ir mainījusies, ATS ir jāiesniedz grozījumu pieprasījums. 
 
1.variants: atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz pilnu slodzi 

 

2.28. 1.variants “atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz pilnu slodzi” attiecas 

uz pozīciju, kas pastāvēja atbalsta saņēmēja organizācijā pirms projekta (piem., pastāvīgais amats), pastāv projekta 

laikā un pastāvēs pēc projekta slēgšanas, līdz ar to attiecīgais atbalsta saņēmējs regulāri maksā algu un 

nodarbinātības izmaksas no saviem līdzekļiem. Ņemot to vērā, šādas pozīcijas var tikt finansētas tikai kā atbalsta 

saņēmēja līdzfinansējums projektam; projekta īstenošana nedrīkst izraisīt jebkādu algas palielināšanu un/vai 

jebkuru papildus ienākumu / papildus maksājumus personai, kas strādā šajā amatā. 

2.29. Pilna laika slodze (1. variants) tiek uzskatīta par izņēmumu un tiks atļauta tikai īpaši sarežģītiem projektiem 

vai projektiem, kas saistīti ar darbietilpīgām aktivitātēm, kuras tiek īstenotas visā projekta ciklā. Atbalsta saņēmēja 

organizācijas pastāvīgā darbinieka bruto izmaksām jābūt pilnīgi attiecināmām, ja darbinieks velta 100% viņa/viņas 

darba laika darbam projektā.  

 

 

 

 

 

 

2.variants: atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz nepilnu slodzi, bet 

nemainīgu (fiksētu %) laiku mēnesī 

 

2.30. 2.variants “atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz nepilnu slodzi, bet 

nemainīgu (fiksētu %) laiku mēnesī” attiecas uz pozīciju, kas pastāvēja atbalsta saņēmēja organizācijā pirms projekta 

(piem., pastāvīgais amats), pastāv projekta laikā un pastāvēs pēc projekta slēgšanas, līdz ar to attiecīgais atbalsta 

saņēmējs regulāri maksā algu un nodarbinātības izmaksas par 100% darba laika šajā pozīcijā no saviem līdzekļiem. 

Ņemot to vērā, nepilna laika slodze šajā pozīcijā var tikt uzskatīta par atbalsta saņēmēja finansējumu projektam; 

projekta īstenošana nedrīkst izraisīt jebkādu algas palielināšanu un/vai jebkuru papildus ienākumu / papildus 

maksājumus personai, kas strādā šajā amatā. 

2.31. 2.varianta reālo algas izmaksu aprēķināšanas metode ir jāpiemēro, ja personāls nav iesaistīts projekta 

aktivitātēs uz pilnu slodzi, un darbinieks velta katru mēnesi fiksētu procentu viņa/viņas darba laika projektam. Algas 

tiek aprēķinātas saskaņā ar esošajiem darba līgumiem; daļa laika, kas nostrādāts saskaņā ar esošajiem darba 

līgumiem, tiek piešķirta darbam projektā. 

2.32. 2.varianta attiecināmo personāla izmaksu summa tiek aprēķināta šādi: bruto algas izmaksas tiek reizinātas ar 

noteiktu laika periodu, kas nostrādāts projektā. Fiksētā procentu likme ir jānosaka katram darbiniekam, kā norādīts 

Pilna laika slodzes piemērs (1. variants):  

- darbinieka A, kas strādā “projekta vadītāja” amatā, kopējā mēneša bruto alga kopā ar darba devēja 

nodokļiem ir 1000 eiro; 

- procentuālā laika daļa, kas veltīta projektam ik mēnesi, ir 100%; 

- darbinieka A attiecināmās personāla izmaksas ir 1000 eiro. 
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projekta budžetā, un tā paliek nemainīga visa projekta laikā. Projekta budžetā kā plānotās izmaksas var iekļaut tikai 

to laiku, kas faktiski tika izmantots darbam projektā, un vēlāk par to atskaitīties. 

 

 

 

 

 

 

3.variants: atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz nepilnu slodzi ar mainīgu 

stundu skaitu mēnesī 

 

2.33. 3.variants “atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka nozīmēšana darbam projektā uz nepilnu slodzi ar 

mainīgu stundu skaitu mēnesī” attiecas uz pozīciju, kas pastāvēja atbalsta saņēmēja organizācijā pirms projekta 

(piem., pastāvīgais amats), pastāv projekta laikā un pastāvēs pēc projekta slēgšanas, līdz ar to attiecīgais atbalsta 

saņēmējs regulāri maksā algu un nodarbinātības izmaksas par 100% darba laika šajā pozīcijā no saviem līdzekļiem. 

Ņemot to vērā, nepilna laika slodze šajā pozīcijā var tikt uzskatīta par atbalsta saņēmēja finansējumu projektam; 

projekta īstenošana nedrīkst izraisīt jebkādu algas palielināšanu un/vai jebkuru papildus ienākumu / papildus 

maksājumus personai, kas strādā šajā amatā. 

2.34. 3.varianta reālo algas izmaksu aprēķināšanas metode ir jāpiemēro, ja darbinieks velta mainīgu procentu 

viņa/viņas darba laika (stundu skaits) projektam. 

2.35. 3.varianta attiecināmo personāla izmaksu summa tiek aprēķināta šādi:  bruto algas izmaksas (t.sk. darba 

devēja nodokļi) par attiecīgo mēnesi tiek reizinātas ar nostrādāto stundu skaitu projekta ietvaros attiecīgajā mēnesī 

(nostrādātās stundas atšķiras katrā mēnesī). 

2.36. Bruto stundas likmi var noteikt darba līgumā, šajā gadījumā attiecināmo personāla izmaksu summu aprēķina, 

reizinot fiksēto stundas likmi ar attiecīgajā mēnesī nostrādāto laiku. Alternatīvi, ja darba līgumā ir norādīta tikai 

mēneša darba alga, stundas likme tiek aprēķināta, dalot dokumentēto mēneša bruto darba samaksu par nostrādāto 

mēnesi ar vidējo darba stundu skaitu gadā vai dalot mēneša bruto izmaksas ar mēneša darba laiku, kas noteikts 

darba līgumā un izteikts stundās. Projekta izmaksās var iekļaut tikai to laiku, kas faktiski tika izmantots darbam 

projektā. 

 

 

 

 

 

-   

 

4.variants: atbalsta saņēmēja organizācija nodarbina personu tikai darbam projektā uz pilnu vai nepilnu slodzi 

(darba laiku)  

 

2.37. 4.variants “atbalsta saņēmēja organizācija nodarbina personu tikai darbam projektā uz pilnu vai nepilnu 

slodzi” ir saistīts ar pilnas vai nepilnas slodzes darba vietas izveidi atbalsta saņēmēja organizācijā tikai projekta 

īstenošanai. Šis amats nav pastāvējis pirms projekta, un tas pastāvēs tikai projekta īstenošanas laikā. Bruto alga, 

Nepilna laika slodzes ar nemainīgu noslodzi piemērs (2. variants):  

- darbinieka B, kas strādā “projekta grāmatveža” amatā, kopējā mēneša bruto alga kopā ar darba devēja 

nodokļiem ir 1000 eiro; 

- procentuālā laika daļa, kas veltīta projektam ik mēnesi, ir 30%; 

- darbinieka B attiecināmās personāla izmaksas ir 300 eiro. 

Nepilna laika slodzes ar mainīgu noslodzi piemērs (3. variants):  

- darbinieka C, kas strādā “iepirkumu speciālista” amatā, kopējā mēneša bruto alga kopā ar darba devēja 

nodokļiem ir 1000 eiro; 

- darbinieka C bruto stundas likme ir 1000/168 (vidējais stundu skaits mēnesī) = 5,95 eiro; 

- darbinieks C, piem. jūlijā, nostrādāja 10 stundas projekta ietvaros; darbinieka C attiecināmās personāla 

izmaksas par jūlija mēnesi ir 5,95x10 = 59,50 eiro. 



 

9 
 

iesk. darba devēja nodokļus, šajā pozīcijā var tikt finansēta kā atbalsta saņēmēja līdzfinansējums projektam, vai kā 

programmas ES finansējums vai arī no abiem šiem finanšu avotiem. 

 

 

 

 

 

 

2.38. Gadījumā, ja darbinieks pieņemts darbam projektā, piemērojot stundas likmi, un velta darbam projektā 

noteiktu stundu skaitu, attiecināmo personāla izmaksu summa tiek aprēķināta, pamatojoties uz stundas likmi, kas 

noteikta darba līgumā. 4.varianta attiecināmo personāla izmaksu summa tiek aprēķināta šādi: darba līgumā noteiktā 

stundas likme tiek reizināta ar faktiski nostrādāto stundu skaitu darbam projektā, pamatojoties uz darba laika 

uzskaites sistēmu. 

 

 

 

 

 

 

2.39. Personāla izmaksas, kas saistītas ar atvaļinājuma vai slimības dienām, ko apmaksā darba devējs, ir 

attiecināmās 1. un 4. variantā. 

 
Tabula 1. Šādiem galvenajiem dokumentiem jābūt pieejamiem, lai pamatotu personāla izmaksas: 

 Dokumenti variants 
1 

variants 
2 

variants 
3 

variants 
4 

Nr. Latvijas un Lietuvas atbalsta saņēmējiem     

1. darba līgums ✓  ✓  ✓  ✓  

2. darba devēja rīkojums / iekšējais dokuments par jaunā amata izveidi, 
norādot finansējuma avotus un amata pastāvēšanas laika periodu 

   ✓  

3. rīkojums par nozīmēšanu ✓  ✓  ✓  ✓  

4. dokuments, kas skaidri parāda, ka darbinieks strādā ar 100% noslodzi 
projektā (tas var būt darba līgums un / vai cits darba devēja izdots 
dokuments, piemēram, lēmums par iecelšanu amatā vai cits līdzvērtīgs 
pierādījums) 

✓     

5. dokuments, kurā norādīta darba laika procentuālā daļa, kas tiks veltīta 
darbam projektā (tas var būt darba līgums un / vai cits darba devēja 
izdots dokuments vai rīkojums, skaidri norādot fiksēto ikmēneša 
procentuālo darba laika daļu, kas tiks veltīta projektam (ja fiksēts 
procents nav norādīts darba līgumā) 

 ✓    

6. dokuments, kurā norādīts darba stundu skaits, kas tiks veltīts darbam 
projektā (tas var būt darba līgums un / vai cits darba devēja izdots 
dokuments vai rīkojums, skaidri norādot indikatīvo stundu skaitu, kas tiks 
veltīts projektam) 

  ✓   

7. amata apraksts, kas norāda, ka darbinieks strādā tikai projekta ietvaros, 
sniedzot informāciju par pienākumiem, kas saistīti ar projektu 

✓    ✓  

8. amata apraksts, sniedzot informāciju par pienākumiem, kas saistīti ar 
projektu 

 ✓  ✓   

9. dokumenti, kas identificē darbinieku faktiskās algas izmaksas (bruto 
darba algas un darba devēja izmaksas, ieskaitot nodokļus) par katru 

✓    ✓  

Pilna vai nepilna laika slodzes piemērs (4. variants):  

- darbinieks D tika pieņemts darbam projektā “projekta koordinatora” amatā uz nepilnu slodzi ar 50% 

noslodzi (iesk. darba devēja nodokļus) ar pilna darba laika bruto algu 500 eiro apmērā; 

- darbinieka D attiecināmās personāla izmaksas ir 500 eiro.  

Nodarbinātības, piemērojot stundas likmi, piemērs (4. variants):  

- darbinieka E, kas strādā kā “projekta vadītājs”, bruto stundas likme, kas noteikta darba līgumā (iesk. 

darba devēja nodokļus) ir 21 eiro; 

- darbinieks E, piem. jūlijā, nostrādāja 20 stundas projekta ietvaros; 

- darbinieka E attiecināmās personāla izmaksas par jūlija mēnesi ir 20x21 = 420 eiro. 
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mēnesi (algu izmaksas saraksti vai citi dokumenti ar līdzvērtīgu 
pierādījuma vērtību) 

10. dokumenti, kas identificē darbinieku faktiskās algas izmaksas (bruto 
darba algas un darba devēja izmaksas, ieskaitot nodokļus) par katru 
mēnesi (algu izmaksas saraksti vai citi dokumenti ar līdzvērtīgu 
pierādījuma vērtību), kā arī personāla izmaksu summas, kas attiecas uz 
projektu, par katru mēnesi par katru pozīciju 

 ✓  ✓   

11. dokumenti, kas apstiprina algu izmaksu un darba devēja iemaksu 
veikšanu 

✓  ✓  ✓  ✓  

12. dokumenti, kas pamato maksājumus par brīvdienām un slimības dienām, 
ieskaitot to aprēķināšanu 

✓    ✓  

 Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem     

1. darba līgums pamatdarba vietā, vai par iekšējo vai ārējo amatu 
apvienošanu (“трудовой контракт, трудовой договор по основному 
месту работы, либо трудовой договор по внутреннему или внешнему 
совместительству”) norādot darba laiku / darba slodzi organizācijā. 
Stundu skaits, kas nostrādāts saskaņā ar darba vienošanos par iekšējo vai 
ārējo amatu apvienošanu, nedrīkst pārsniegt nacionālās normas (puse no 
maksimālā stundu skaita darba nedēļas laikā) 

✓  ✓  ✓  ✓  

2. dokuments, kas skaidri parāda, ka darbinieks strādā ar 100% noslodzi 
projektā (tas var darba devēja lēmums) 

✓     

3. dokuments, kurā norādīta darba laika procentuālā daļa, kas tiks veltīta 
darbam projektā. Tas var būt darba devēja izdots rīkojums, skaidri 
norādot fiksēto ikmēneša procentuālo darba laika daļu, kas tiks veltīta 
projektam (ja fiksēts procents nav norādīts darba līgumā) 

 ✓    

4. dokuments, kurā norādīts darba stundu skaits, kas tiks veltīts darbam 
projektā (tas var būt darba līgums un / vai cits darba devēja izdots 
dokuments vai rīkojums, skaidri norādot indikatīvo stundu skaitu, kas tiks 
veltīts projektam) 

  ✓  ✓  

5. amata apraksts (должностные обязанности), kas norāda, ka darbinieks 
strādā tikai projekta ietvaros, sniedzot informāciju par pienākumiem, kas 
saistīti ar projektu 

✓    ✓  

6. amata apraksts (должностные обязанности), sniedzot informāciju par 
pienākumiem, kas saistīti ar projektu 

 ✓  ✓   

7. rīkojums/lēmums par personas pieņemšanu darbā uz konkrēto amatu 
šajā organizācijā (Приказ/распоряжение о трудоустройстве на 
должность в организации) 

✓  ✓  ✓  ✓  

9. amats ir norādīts visas organizācijas štatu sarakstā (“штатное 
расписание всей организации”) 

✓  ✓  ✓  ✓  

10. iekšējs dokuments (piemēram, darba devēja rīkojums vai līdzvērtīgs 
dokuments) par štatu saraksta maiņu, lai ieviestu jaunu amatu / vakanci 

   ✓  

11. dokumenti, kas apliecina reālās algas aprēķinu – štatu saraksts, norādot 
amatu atalgojumus (“штатное расписание с указанием должностного 
оклада”), rīkojumi/iekšējie dokumenti par papildus maksājumiem, 
prēmijām/bonusiem, algu izmaksas saraksti ("платежная ведомость") 
par darbinieka samaksu par katru mēnesi 

✓    ✓  

12. dokumenti, kas apliecina reālās algas aprēķinu – štatu saraksts, norādot 
amatu atalgojumus (штатное расписание с указанием должностного 
оклада), rīkojumi/iekšējie dokumenti par papildus maksājumiem, 
prēmijām/bonusiem, algu izmaksas saraksti (платежная ведомость) par 
darbinieka samaksu par katru mēnesi, kā arī personāla izmaksu summas, 
kas attiecas uz projektu, par katru mēnesi par katru pozīciju 

 ✓  ✓   

13. dokumenti, kas apstiprina algu izmaksu un darba devēja iemaksu 
veikšanu – bankas maksājuma uzdevums (“платежное поручение”), 
izdevumu kases orderis (“расходный кассовый ордер”) 

✓  ✓  ✓  ✓  

14. dokumenti, kas pamato maksājumus par brīvdienām un slimības dienām, 
ieskaitot to aprēķināšanu  

✓    ✓  
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3. BUDŽETA KATEGORIJA 2 “BRAUCIENI UN IZMITINĀŠANA” 
 

3.1. Budžeta kategorija 2 “Braucieni un izmitināšana” attiecas uz atbalsta saņēmēja organizācijas personāla, kas 

minēts 1. budžeta kategorijā, un projekta pasākumu, kas aprakstīti projekta pieteikuma formā, dalībnieku ceļa 

izdevumiem (t.sk., biļetes, ceļojuma un automašīnas apdrošināšana, auto noma, autobusa noma, degviela, ceļa 

nodevas, maksa par autostāvvietu, utt.), izmitināšanu, vīzas izdevumiem, uzturēšanās izmaksām (komandējuma 

izmaksas)9.  

3.2. Šīs budžeta kategorijas izmaksas nedrīkst pārsniegt gan izmaksas, kuras atbalsta saņēmēji parasti maksā 

saskaņā ar spēkā esošajām likmēm organizācijā un valsts tiesību aktos, gan Eiropas Komisijas publicētos 

komandējuma izdevumu (per diems) likmes10 ceļojuma brīdī. 

3.3. Tikai projekta aprakstā un budžetā minētie braucieni uz projekta ietvaros rīkotajiem pasākumiem uzskatāmi 

par attiecināmiem. Šajā budžeta kategorijā plānotajām izmaksām ir jābūt nepieciešamām projekta vadīšanai (piem., 

dalība projekta sanāksmēs, tikšanas ar programmas struktūrām, semināri, konferences, utt.) un jābūt vērtīgam 

ieguldījumam projekta īstenošanā un projekta rezultātu sasniegšanā.  

3.4. Pasākumu (piem., apmācības, konferences, semināri, darbnīcas) dalībnieku braucienu un izmitināšanas 

izmaksas var tikt segtas tikai tad, ja viņu dalība ir pienācīgi pamatota, plānota projekta aprakstā un izmaksas ir 

ieplānotas projekta budžetā.   

 

 

 

 

 

 

3.5. Braucienu un izmitināšanas izmaksas, kas jau tiek segtas kā uzturēšanās izmaksas, nevar tikt maksātas kā 

papildus komandējuma izdevumi, bet tiek segtas kā uzturēšanās izdevumi. Dubultais finansējums nav atļauts! 

3.6. Turklāt gadījumos, kad sanāksmes/semināra/konferences, utt. organizators sedz daļu no uzturēšanās izmaksām 

(piem., nodrošinot ēdināšanu, transportēšanu vai izmitināšanu viesnīcā), uzturēšanās izmaksas, uz kurām 

darbiniekam ir tiesības, tiek samazinātas saskaņā ar valsts tiesību aktos vai atbalsta saņēmēja organizācijas iekšējos 

dokumentos noteiktajām prasībām. 

 

Izmaksu vispārīgie principi budžeta kategorijā 2 “Braucieni un izmitināšana” 

3.7. Katra atbalsta saņēmēja organizācija ir atbildīga par to, lai ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumu iepirkšanas 

laikā tiktu ievērotas visas piemērojamās ES, Programmas, valsts un iekšējās publiskā iepirkuma prasības, piem., 

transporta un izmitināšanas pakalpojumu iepirkšanai. 

3.8. Jāievēro šādi braucienu un izmitināšanas izmaksu atbilstības nosacījumi/prasības: 

a) izmaksas noteikti jāsedz projekta atbalsta saņēmējam un tām jābūt saskaņā ar atbalsta saņēmēja organizācijas 

politiku/noteikumiem attiecībā uz braucieniem un izmitināšanu. Atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieka 

tiešais maksājums ir jāpamato ar darba devēja atmaksu;  

                                                           
9 Komandējuma izmaksu likmes tiek aprēķinātas kā izmitināšanas izdevumi, izdevumi par vietējo transportu komandējuma 
vietā un dienas nauda. Uzturēšanās izmaksas tiek maksātas par komandējumu ārzemēs un atbalsta saņēmēja mītnes zemē, 
kur nepieciešama nakšņošana. 
10 http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm 

Piezīme: šajā budžeta kategorijā nedrīkst iekļaut ārējo ekspertu/pakalpojumu sniedzēju ceļa izdevumus un 

uzturēšanās izmaksas; šīm izmaksām jābūt iekļautām 3. budžeta kategorijā “Piegādes, ārējie pakalpojumi un 

citas izmaksas”. Ēdināšana, piem., projekta vadības grupas sanāksmēm vai projekta aktivitāšu un pasākumu 

organizēšanai ir jāiepērk, izmantojot publiskā iepirkuma procedūras, no ārpakalpojumu sniedzējiem, un to 

iekļauj 3. budžeta kategorijā “Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas”! 
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b) transporta un izmitināšanas veida izvēlei jābūt saskaņā ar efektivitātes, ekonomijas un ekoloģijas principiem 

(jāizvēlas visekonomiskākais ceļošanas veids, piem., ekonomiskās klases ceļojums sabiedriskajā transportā); 

c) sabiedriskajam transportam ir prioritāte pār privāto transportu (piem., atbalsta saņēmēja organizācijas 

automašīnas un taksometri). Taksometru, privāto automašīnu vai atbalsta saņēmēja organizācijas automašīnu 

lietošana ir atļauta tikai pienācīgi pamatotos gadījumos (piem., ja tas ir objektīvi visekonomiskākais transporta 

veids vai tas būtiski ietaupa laiku; šajā gadījumā tikai degvielas un automašīnas apdrošināšanas izmaksas ir 

attiecināmas); 

d) jāievēro nacionālie limiti, lai segtu braucienu un izmitināšanas izdevumus un uzturēšanās izmaksas, kas attiecas 

uz atbalsta saņēmēja institūcijas darbiniekiem un pasākumu dalībniekiem, kas atrodas šajā valstī (bet nedrīkst 

pārsniegt Eiropas Komisijas publicētās dienas naudas likmes); 

e) atcelšanas izmaksas ir attaisnojamas tikai “force majeure”11 gadījumā un ar nosacījumu, ka tās sedz projekta 

atbalsta saņēmējs.  

3.9. Braucienu un izmitināšanas izmaksas, kas saistītas ar pasākumiem ārpus Programmas teritorijas, ir attiecināmas 

saskaņā ar Vadlīniju sadaļas 2.2.2. “Projektu atbilstība” apakšdaļā c) “Vieta” norādītajām prasībām. Braucienu un 

izmitināšanas izmaksas ārpus Programmas teritorijas var būt attiecināmas, ja tās ir nepieciešamas projekta rezultātu 

sasniegšanai. Visos gadījumos šo aktivitāšu labums Programmai ir pienācīgi jāpierāda un jāpamato. Šādas aktivitātes 

jāiekļauj projekta pieteikuma formā un apstiprinātajā projekta aprakstā un skaidri jānorāda apstiprinātajā budžetā. 

3.10. Atbalsta saņēmējiem, kas atrodas Programmas teritorijā, visas aktivitātes/braucieni, kas jāveic Programmas 

teritorijā, tiks attiecināti uz izmaksām, kas radušās Programmas teritorijā. Attiecībā uz tiem pašiem atbalsta 

saņēmējiem, visas aktivitātes/braucieni, kas jāveic ārpus Programmas teritorijas, tiks attiecināti uz izmaksām, kas 

radušās ārpus Programmas teritorijas, izņemot izmaksas, kas saistītas ar transportēšanu uz galamērķa vietu, kas 

atrodas ārpus Programmas teritorijas, kuras uzskatāmas par izmaksām, kas radušās Programmas teritorijā.  

 

 

 

 

3.11. Šādiem galvenajiem dokumentiem jābūt pieejamiem kontroles nolūkos, lai pamatotu braucienu un 

izmitināšanas izmaksas:  

a) atbalsta saņēmēja organizācijas iekšējais lēmums par darbinieku komandējumu un (ja nepieciešams) 

izmitināšanu (piem., rīkojumi); 

b) dokumenti, kas apliecina, ka brauciens ir noticis (lietota sabiedriskā transporta biļete ar citiem brauciena 

pierādījumiem t.sk. iekāpšanas karte (un elektroniski nosūtīts rēķins ar rezervācijas numuru);  

c) publiskā iepirkuma dokumenti, ja tas ir nepieciešams ārpakalpojumu sniedzēju gadījumā, piem., par transporta 

nomu un izmitināšanu; 

d) ielūgumi uz pasākumiem; 

e) pasākumu dienas kārības vai programmas (sanāksmes, semināri, konferences, utt.), pasākumu prezentācijas; 

f) dalības apliecinājums (piem., parakstīti dalībnieku saraksti par katru pasākuma dienu vai līdzīgs apliecinājums); 

g) publisko pasākumu fotogrāfijas; 

h) līgumi un rēķini/čeki u.tml. par transporta izdevumiem (piem., par transportlīdzekļa nomu un braucienam 

izlietoto degvielu); 

i) apdrošināšanas dokumenti; 

j) pases lapa ar vīzu un maksājuma dokumentu oriģināli par vīzas iegūšanu;  

k) pierādījums par darba devēja atmaksu darbiniekam; 

                                                           
11 Force majeure (nepārvaramas varas) apstākļi ir noteikti valsts tiesību aktos.   

Piezīme: Latvijas atbalsta saņēmējiem jāplāno summas budžetā braucieniem, kas saistīti ar izdevumu pārbaudi, 

jo revidentu funkcijas veiks Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas atrodas 

ārpus Programmas teritorijas – Rīgā! 
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l) atbalsta saņēmēja organizācijas vai privātās automašīnas izmantošanas gadījumā – rīkojums par automašīnas 

izmantošanu projekta ietvaros;  

m) ziņojums par nobraukumu/izlietoto degvielu un dokumenti, kas nosaka automašīnas vidējo patēriņu; 

n) maksājumu dokumenti (maksājumu uzdevumi, kontu izdrukas, čeki); 

o) citi dokumenti saskaņa ar atbalsta saņēmēja organizācijas iekšējiem noteikumiem (t.i., komandējumu 

atskaites). 

 
4. BUDŽETA KATEGORIJA 3 “PIEGĀDES, ĀRĒJIE PAKALPOJUMI UN CITAS IZMAKSAS” 

 

4.1. Budžeta kategorija 3 “Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas” ietver ārpakalpojumu/ekspertīzes 

sniedzēja(u) izmaksas - t.i. juridiska vai fiziska persona, kas nav atbalsta saņēmēja organizācija, ar kuru noslēgts 

apakšuzņēmuma līgums, ņemot vērā attiecīgo iepirkuma procedūru, lai veiktu konkrētus uzdevumus/aktivitātes 

projekta rezultātu sasniegšanai.  

4.2. Atbalsta saņēmējs nedrīkst noslēgt uzņēmuma līgumu ar savas organizācijas darbinieku vai ar cita atbalsta 

saņēmēja (partnera) organizācijas darbinieku, vai nolīgt citu atbalsta saņēmēju (juridisku personu) kā pakalpojuma 

sniedzēju. Ja atbalsta saņēmējs nevar izpildīt noteiktu uzdevumu, šo uzdevumu drīkst iedalīt citam projekta atbalsta 

saņēmējam vai arī to var iepirkt, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru, kā ārējo pakalpojumu.  

4.3. Nedrīkst noslēgt uzņēmuma līgumus, pamatojoties uz darba līgumu, ar ārējiem ekspertiem vai citiem 

pakalpojumu sniedzējiem (t.i., ārštata darbinieki, tulki). 

 

 

 

4.4. Piegāžu, ārējo pakalpojumu un citu izmaksu attiecināmās sastāvdaļas ir šādas:  

a) pētījumi vai aptaujas (piem., novērtējumi, stratēģijas, koncepcijas, dizaina plāni, rokasgrāmatas);  

b) tulkošana;  

c) IT pakalpojumi, kas saistīti ar esošo mājaslapu attīstīšanu, izmaiņām un uzlabošanu; 

d) popularizēšana, komunikācija, publicitāte vai informācija, kas saistīta ar projektu; 

e) finanšu vadība, projektu vadība pamatotos gadījumos (pamatojums jāsniedz projekta pieteikuma formas 

sadaļā "Izmaksu pamatojums”); 

f) pakalpojumi, kas saistīti ar pasākumu, apmācību vai sanāksmju organizēšanu un norisi (iesk. telpu īri, 

ēdināšanu, tulkošanu, materiālu drukāšanu, u.c.); 

g) dalība pasākumos (piem., dalības/reģistrācijas maksa); 

h) piegādes, kas nepieciešamas lielu pasākumu organizēšanai (piem., konferencēm, utt.), piemēram, biroja 

kancelejas preču, kas ir nepieciešamas projekta pasākumam un tās nevar ieplānot 7. budžeta kategorijā 

“Netiešās administratīvās izmaksas”, iegāde; 

i) būvuzraudzība/autoruzraudzība objektiem, kas uzskaitīti 4. budžeta kategorijā “Darbi un ilgtermiņa 

ieguldījumi”; 

j) preču, uz kurām attiecas īstermiņa ieguldījumu12 definīcija un kas ir saistītas ar projekta aktivitātēm, piem., 

šāda sporta aprīkojuma kā bumbas, sporta tērpi, reklāmas preces utt., iegāde; 

k) banku pārskaitījumi, kas nepieciešami projekta īstenošanā; 

l) citas specifiskas zināšanas un pakalpojumi, kas nepieciešami projekta īstenošanā. 

4.5. Nav pieļaujama visa projekta uzraudzības personāla nolīgšana. Finanšu un projekta uzraudzības un līdzīgu 

ārpakalpojumu maksimālais apmērs ir jāierobežo līdz vidējai atlīdzībai tautsaimniecības nozarē valstī, kurā atrodas 

projekta atbalsta saņēmējs. 

                                                           
12 Īstermiņa ieguldījumi ir daļa no konta uzņēmuma bilances īstermiņa aktīvu sadaļā. Šajā kontā ir iekļautas visas investīcijas, 

kuras uzņēmums ir veicis, un tās tiks konvertētas naudā viena gada laikā. Lielākoties, šie konti ietver akcijas un obligācijas, kas 

varētu tikt likvidētas diezgan ātri. 

Piezīme: Lietuvas un Baltkrievijas atbalsta saņēmējiem ir jāslēdz līgumi par izdevumu pārbaudi. Izmaksas par 

izdevumu pārbaudi ir jāparedz šajā budžeta kategorijā! 
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4.6. Ārējo pakalpojumu sniedzēju (ārējie eksperti, lektori) braucienu un izmitināšanas izmaksas ir jāiekļauj ar viņiem 

noslēgtajos līgumos, šādas izmaksas nedrīkst plānot budžeta kategorijā 2 “Braucieni un izmitināšana”. 

4.7. Baltkrievijā nav atļauta pagaidu zinātnisko grupu (“Временные научные коллективы”) nolīgšana. 

 

Izmaksu vispārīgie principi budžeta kategorijā 3 “Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas” 

4.8. Ārējās ekspertīzes un pakalpojumu izmaksas ir jāsaista ar konkrētu projektu uzdevumu, kurus projekta atbalsta 

saņēmēji paši nevar īstenot un tādēļ tie tiek iepirkti no ārpakalpojumu sniedzējiem, izpildi. 

4.9. Ārējo ekspertu un pakalpojumu sniedzēju darbam ir jābūt būtiskam projektam un tam jābūt saistītam ar 

projekta aprakstā paredzētajām aktivitātēm. 

4.10. Katra atbalsta saņēmēja organizācija ir atbildīga par to, lai tiktu ievērotas visas piemērojamās ES, Programmas, 

valsts un iekšējās publiskā iepirkuma prasības. Līgumiem ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāatbilst 

caurskatāmības, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, izmaksu efektivitātes un godīgas konkurences 

principiem, pat slēdzot līgumus zem ES noteiktajām līgumcenu robežām. 

4.11. Šādiem galvenajiem dokumentiem jābūt pieejamiem, lai pamatotu izmaksas:  

a) publiskā iepirkuma dokumenti; 

b) noslēgtie līgumi vai citas rakstiskas vienošanās ar līdzīgu pierādījuma vērtību, kur ir skaidri norādīti ar projektu 

saistīti pakalpojumi; visām līguma izmaiņām jāatbilst publiskā iepirkuma prasībām un tām jābūt pietiekami 

dokumentētām; 

c) organizēto pasākumu dalībnieku saraksti ar parakstiem par katru pasākuma dienu; 

d) publisko pasākumu fotogrāfijas; 

e) pierādījumi, ka ievēroti publicitātes nosacījumi piegādēs un radītājos produktos, materiālos; 

f) reklāmas materiālu kopijas (piem., bukleti, plakāti, brošūras, mapes, laikrakstos vai žurnālos ievietota 

informācija, reklāma presē par projektu), kā arī lielu reklāmas/informācijas materiālu gadījumā šo materiālu 

fotogrāfijas, no kurām vismaz viena atspoguļo pareizu materiālu marķēšanu; 

g) pārraides ieraksti televīzijā vai radio, kas reklamē projektu, bet, ja tās nav pieejamas, tad raidorganizācijas 

rakstisks paziņojums, kas apstiprina raidījuma datumu, stundu, ilgumu un vietu; 

h) ārējo ekspertu vai pakalpojumu rādītie produkti; 

i) pabeigtā kursa/apmācības apliecības/apliecinājums; 

j) autoruzraudzības/būvuzraudzības reģistri; 

k) pieņemšanas nodošanas akti; 

l) preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju izsniegtie rēķini, kas sniedz visu attiecīgo informāciju saskaņā 

ar piemērojamo grāmatvedības uzskaiti; 

m) preču pavadzīmes rēķini; 

n) maksājumu dokumenti (maksājuma uzdevumi, konta izdrukas, čeki, u.c.). 

 

5.  BUDŽETA KATEGORIJA 4 “DARBI UN ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI” 

 

5.1. Budžeta kategorijā 4 “Darbi un ilgtermiņa ieguldījumi” ir jāiekļauj šādas izmaksas: 

a) būvdarbu izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu (piem., veģetācijas attīrīšana, virszemes 

augsnes slāņa noņemšana, nojaukšanas darbi, būvniecības atkritumu apsaimniekošana utt.), būvniecību, 

renovāciju, restaurāciju, modernizāciju, infrastruktūras piegādi un uzstādīšanu, citas izmaksas, kas 

nepieciešamas būvdarbu veikšanai; 
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b) izmaksas, kas saistītas ar aprīkojuma iegādi tieši projekta vajadzībām, kā arī ar transportēšanu un uzstādīšanu 

saistīto pakalpojumu izmaksas, ja šīs izmaksas neietilpst nevienā citā budžeta kategorijā. Ilgtermiņa 

ieguldījumu13 izmaksu attiecināmās sastāvdaļas ir šādas: 

i) biroja aprīkojums; 

ii) IT iekārtas, tostarp programmatūra; 

iii) mēbeles un piederumi; 

iv) laboratoriju aprīkojums; 

v) tehnika un iekārtas; 

vi) instrumenti vai ierīces; 

vii) speciālie transportlīdzekļi (ugunsdzēsēju automobiļi, ātrās palīdzības automašīnas, u.c.), kas 

nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai; 

viii) cits specifisks aprīkojums, kas atbilst ilgtermiņa ieguldījumu definīcijai un ir nepieciešamas projekta 

rezultātu sasniegšanai.  

ix) piegādēm, kuru līgumcena ir 100 000 eiro vai vairāk, nepieciešami attiecināmās valsts kompetentās 

iestādes izsniegti preces izcelsmes sertifikāti, ja šāda prasība ir norādīta publiskā iepirkuma 

dokumentācijā un līgumā. 

5.2. Visas citas netiešās ar infrastruktūru saistītās izmaksas (piem., būvdarbu uzraudzība, autoruzraudzība utt.) 

jāiekļauj citās atbilstošajās budžeta kategorijās (piem., 3. budžeta kategorijā “Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas 

izmaksas”). 

 

Izmaksu vispārīgie principi budžeta kategorijā 4 “Darbi un ilgtermiņa ieguldījumi”  

5.3. Vispārīgie principi attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu komponentu:  

a) infrastruktūras un būvdarbu pilnas izmaksas var būt attiecināmas šīs budžeta kategorijas ietvaros tiktāl, ciktāl 

tās ir pilnībā pamatotas projekta aktivitāšu ietvaros, un infrastruktūras un būvdarbu gala rezultāts ir projekta 

produkts (iznākums); 

b) būvdarbi jāiepērk saskaņā ar publiskā iepirkuma prasībām, kas izklāstītas Vadlīniju 3.4. sadaļā un pielikumā II 

“Detalizēti iepirkumu noteikumi”, un katra atbalsta saņēmēja organizācija ir atbildīga par šo prasību 

ievērošanu; 

5.4. Vispārīgie principi attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar ilgtermiņa ieguldījumu (aprīkojums) komponentu: 

a) aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas, ja šis aprīkojums tiks izmantots vienīgi projekta mērķu 

sasniegšanai vai tā mērķa grupai atbilstoši projekta mērķiem; 

b) aprīkojuma izmaksas nav iekļautas nevienā citā budžeta kategorijā; 

c) aprīkojums nevar tikt iegādāts, nomāts no cita atbalsta saņēmēja vai atbalsta saņēmēja organizācijas 

darbinieka, vai uzņēmuma, kas pieder atbalsta saņēmēja organizācijas darbiniekam; 

d) aprīkojums jāiegādājas saskaņā ar publiskā iepirkuma prasībām, kas izklāstītas Vadlīniju 3.4. sadaļā un 

pielikumā II “Detalizēti iepirkumu noteikumi”, un katra atbalsta saņēmēja organizācija ir atbildīga par šo 

prasību ievērošanu; 

e) nedrīkst iegādāties lietoto aprīkojumu, kas iepriekš tika iepirkts ar ES finansējuma atbalstu; 

f) iegādātā aprīkojuma un būvdarbu garantijas un/vai pēcpārdošanas apkalpošanas izmaksām jābūt iekļautām 

attiecīgā aprīkojuma un būvdarbu līgumcenā; Programma neatbalsta papildus komerciālās garantijas un  

pēcpārdošanas apkalpošanu. 

                                                           
13 Uzņēmuma bilances aktīvu sadaļas konts, kas atspoguļo ieguldījumus, kurus uzņēmums plāno uzturēt ilgāk nekā vienu 

gadu.  
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5.5. Visiem projektiem, kuros ietverta infrastruktūras komponente, ir jāatmaksā ES ieguldījums, ja 5 gadu laikā pēc 

projekta slēgšanas, tā tiek būtiski izmainīta, un šīs izmaiņas ietekmē projekta būtību, mērķus vai īstenošanas 

nosacījumus, kā rezultātā tiktu apdraudēti projekta sākotnējie mērķi. Vadošā iestāde (turpmāk – VI) atgūst summas, 

kas nepamatoti izmaksātas saistībā ar projektu proporcionāli laikposmam, par kuru nav izpildīta šī prasība, t.i. 

infrastruktūras mērķi un īpašumtiesības nevar mainīt vismaz 5 (piecus) gadus pēc gala maksājuma saņemšanas no 

VI. 

5.6. Šādiem galvenajiem dokumentiem jābūt pieejamiem kontroles nolūkos, lai pamatotu izmaksas:   

a) publiskā iepirkuma dokumenti; 

b) līgumi, kas nosaka plānoto infrastruktūru un būvdarbus, ar skaidru norādi uz projektu; 

c) līgums par aprīkojuma piegādi, būvdarbu veikšanas līgums; 

d) būvdarbu tehniskā dokumentācija; 

e) rēķini no būvuzņēmēja par būvdarbiem vai pavaddokumenti ar rēķiniem līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, 

sniedzot visu attiecīgo informāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts grāmatvedības noteikumiem;  

f) rēķins no piegādātājiem vai pavaddokuments ar rēķiniem līdzvērtīgu pierādījuma vērtību, sniedzot visu 

attiecīgo informāciju saskaņā ar piemērojamiem valsts grāmatvedības noteikumiem; 

g) dokumenti, kas apliecina sniegtos pakalpojumus, paveiktos būvdarbus, pieņemšanas-nodošanas akti, 

ekspluatācijā nodošanas akti, būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akti, uzbūvēta objekta reģistrācija 

nacionālajos reģistros saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem; 

h) pieņemšanas akti;  

i) infrastruktūras objektu fotogrāfijas ar pierādījumiem, ka publicitātes prasības tiek ievērotas; 

j) uzstādītā aprīkojuma fotogrāfijas ar pierādījumiem, ka publicitātes prasības tiek ievērotas, u.c.; 

k) deklarācija par infrastruktūras ilgtspējību 5 gadu laikā; 

l) maksājumu dokumenti (maksājuma uzdevumi, konta izdrukas, u.c.); 

m) piegādēm, kuru līgumcena ir 100 000 eiro vai vairāk, nepieciešami attiecināmās valsts kompetentās iestādes 

izsniegti preces izcelsmes sertifikāti, ja šāda prasība ir norādīta publiskā iepirkuma dokumentācijā un līgumā. 

 

6.  BUDŽETA KATEGORIJA 5 “SAGATAVOŠANĀS IZMAKSAS” 

 

6.1. Šajā budžeta kategorijā var tikt iekļautas izmaksas, kas saistītas vai nu ar tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanu projektiem ar infrastruktūras komponenti saskaņā ar Programmas prasībām vai nacionālajiem tiesību 

aktiem, vai ar spēcīgas partnerības attīstīšanu, tostarp ceļa izdevumiem un uzturēšanās izmaksām, kas radušās 

visiem atbalsta saņēmējiem sakarā ar projekta pieteikuma formas sagatavošanu. Šīm izmaksām jābūt paredzētām 

projekta pieteikuma formā.  

6.2. Budžeta kategorijas 5 “Sagatavošanās izmaksas” vispārīgie principi attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar 

spēcīgas partnerības attīstīšanu: 

a) tās radušās un apmaksātas pēc tam, kad publicēts paziņojums par šo projektu pieteikumu konkursu; 

b) tās attiecas tikai uz atbalsta saņēmēju nodarbinātā personāla braucienu un izmitināšanas izmaksām; 

c) tās nepārsniedz maksimālo summu – maksimālais apmērs projekta ietvaros ir 2 000 eiro; 

d) šīs izmaksas tiks kompensētas (segtas) kā vienreizējs maksājums tikai tiem projektiem, kas būs izvēlēti 

finansēšanai, ar kuriem tiek parakstīts dotācijas līgums un kuri ir iekļāvuši šīs izmaksas pirmajā progresa 

atskaitē. 

6.3. Budžeta kategorijas 5 “Sagatavošanās izmaksas” vispārīgie principi attiecībā uz izmaksām, kas saistītas ar 

pētījumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu projektiem ar infrastruktūras komponenti saskaņā ar 

Programmas prasībām un nacionālajiem tiesību aktiem: 

a) tās radušās pirms projekta uzsākšanas, bet ne agrāk kā 2015. gada 17. decembrī;  
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b) tiek ievērotas Programmas publiskā iepirkuma prasības, kas izklāstītas Vadlīniju 3.4. sadaļā un pielikumā II 

“Detalizēti iepirkumu noteikumi”, kā arī izdevumu attiecināmības prasības, kas norādītas Vadlīniju 2.2.3. 

sadaļas apakšdaļā A) p. (1) un (2) apakšpunkts a) un šajā Vadlīniju pielikumā I;  

c) šīs izmaksas tiks kompensētas kā faktiskās izmaksas; 

d) kompensējamā summa nedrīkst pārsniegt 5% no Programmas finansētās infrastruktūras 

komponentes/objekta izmaksu summas projekta ietvaros, kuram šie dokumenti bija nepieciešami; 

e) šīs reāli notikušas izmaksas tiks kompensētas tikai tiem projektiem, kas būs izvēlēti finansēšanai, ar kuriem 

tiek parakstīts dotācijas līgums un kuri ir iekļāvuši šīs izmaksas pirmajā progresa atskaitē. 

6.4. Līgumslēdzēja iestāde, kura norādīta īpašumtiesības uz zemi apliecinošos dokumentos, nepieciešamajās 

atļaujās un būvdarbu tehniskajā dokumentācijā, ir viens no projekta pieteikuma formā norādītajiem atbalsta 

saņēmējiem; pretējā gadījumā atbalsta saņēmējam jābūt visām tiesībām, kā arī nepieciešamajai kompetencei un 

kvalifikācijai rīkoties kā līgumslēdzējai iestādei gadījumā, ja būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādi ir 

pasūtījusi cita iestāde.  

6.5. Ja atbalsta saņēmējs nevarēs nodot būvdarbus ekspluatācijā vai pieņemt pašreizējos renovācijas darbus vai 

reģistrēt nodotos/pieņemtos būvdarbus/objektu saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem, vai arī nolemj īstenot 

būvdarbus jaunajam objektam un attiecīgi sagatavo jauno tehnisko dokumentāciju un pētījumus, tad VI iepriekš 

kompensētajai tehniskās dokumentācijas sagatavošanās izmaksu summai jābūt atmaksātai VI vai arī šī summa tiks 

atskaitīta no gala maksājuma. 

6.6. Šādiem galvenajiem dokumentiem jābūt pieejamiem kontroles nolūkos, lai pamatotu izmaksas, kas saistītas ar 

pētījumu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu projektiem ar infrastruktūras komponenti saskaņā ar 

Programmas prasībām vai nacionālajiem tiesību aktiem: 

a) publiskā iepirkuma dokumenti; 

b) līgumi; 

c) rēķini; 

d) dokumenti, kas apliecina sniegtos pakalpojumus (piem., izstrādātie dokumenti, publikāciju kopijas, darba 

kārtības, dalībnieku saraksti, protokoli, utt., ja pakalpojums ir saistīts ar pasākumu organizēšanu, u.c.); 

e) pierādījumi par publicitātes prasību ievērošanu; 

f) pieņemšanas akti; 

g) sagatavota un apstiprināta tehniskā dokumentācija; 

h) maksājumu dokumenti (maksājuma uzdevumi, konta izdrukas, u.c.).  

 

7.  BUDŽETA KATEGORIJA 7 “NETIEŠĀS ADMINISTRATĪVĀS IZMAKSAS” 

 

7.1. Netiešās administratīvās izmaksas ir saistītas ar biroja ekspluatāciju atbilstoši projekta mērķiem un vajadzībām. 

Netiešās administratīvās izmaksas ir izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta aktivitātēm, bet ir nepieciešamas 

projekta veiksmīgai administrēšanai (piem., biroja noma, komunālie pakalpojumi (piem., elektrība, apkure, ūdens), 

kancelejas preces, arhivēšana, telpu uzkopšana un remonts, apsardzes pakalpojumi, IT sistēmu uzturēšana, sakari 

(piem., telefons, fakss, internets, pasta pakalpojumi, vizītkartes), u.c.). Šīs izmaksas tiek aprēķinātas saskaņā ar 

pamatotu un skaidru metodi, balstoties uz vienotu likmi, kas nepārsniedz 7% no budžeta kategorijas 1 

“Cilvēkresursi” kopējām attiecināmajām izmaksām. Aprēķināšanas metode ir jānorāda projekta pieteikuma formas 

pielikuma I “Detalizētais budžets” 2. tabulā “Izmaksu pamatojums”.  

7.2. Projekta īstenošanas laikā netiešās administratīvās izmaksas ir attiecināmas, ja tajās nav iekļautas izmaksas, kas 

attiecas uz citu budžeta kategoriju, un tās nepārsniedz fiksētu procentu no budžeta kategorijas 1, kas ieplānota 

projekta budžetā. 

7.3. Netiešo administratīvo izmaksu apmērs tiek aprēķināts kā procenti no kopējām paziņotajām un pieņemtajām 

attiecināmajām izmaksām budžeta kategorijā 1. Tās nedrīkst pārsniegt dotācijas līguma 3.4. pantā noteikto 
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procentuālo daļu. Netiešo administratīvo izmaksu galīgais apmērs var būt mazāks par norādīto apmēru projekta 

budžetā, ja budžeta kategorijas 1 ietvaros ieplānotās tiešās attiecināmās izmaksas netiek pilnībā izlietotas. 

 

 

 

 
8. NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS 

 

8.1. Šādas izmaksas, kas saistītas ar projekta īstenošanu, nav uzskatāmas par attiecināmām:  

a) parādi un ar parādu atmaksu saistīti izdevumi (procenti);  

b) rezerves zaudējumiem vai saistībām;  

c) galvenā atbalsta saņēmēja vai atbalsta saņēmēja deklarētās izmaksas, ko jau finansē no Eiropas Savienības 

budžeta;  

d) zemes vai ēku iegāde par summu, kas pārsniedz 10% no attiecīgā projekta attiecināmajiem izdevumiem;  

e) zaudējumi, kas rodas valūtas maiņas rezultātā (starpība starp Programmas noteikto valūtas maiņas kursu 

un nacionālās bankas noteikto valūtas maiņas kursu, atbalsta saņēmēja bankas noteikto valūtas maiņas 

kursu u.c.), ieskaitot bankas komisijas par valūtas maiņu;  

f) nodevas, nodokļi un maksas, tai skaitā PVN, izņemot gadījumus, kad tie saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību 

aktiem nav atgūstami, ja vien attiecīgajos noteikumos, par ko panākta vienošanās ar Baltkrieviju, nav 

noteikts citādi;  

g) kredīti trešajām personām;  

h) soda naudas, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;  

i) ieguldījumi natūrā, kas tiek definēti kā jebkuri nefinanšu līdzekļi, ko bez maksas nodrošina trešā puse; 

j) izmaksas saistībā ar aktivitātēm, uz kurām attiecas valsts atbalsts; 

k) amortizācijas izmaksas; 

l) izmaksas, kas saistītas ar atbalsta saņēmēju vai to personāla nolīgšanu, slēdzot pakalpojuma līgumu. 

Piezīme: tiešās administratīvās izmaksas nav pieļaujamas projektā! 


