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Izmaksu attiecināmības principi

• Radušās projekta īstenošanās laikā

• Ieplānotas projekta budžetā

• Nepieciešamas projekta īstenošanai

• Identificējamas/ pārbaudāmas

• Iegrāmatotas

• Samērīgas 

• Atbilst finanšu pārvaldības principiem

• Atbilst normatīvo aktu prasībām 
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Neattiecināmās izmaksas

– parādi un ar parādu atmaksu saistītie izdevumi (procenti); 
– rezerves zaudējumiem vai saistībām; 
– izmaksas, ko jau finansē no ES, starptautiskajiem vai nacionālajiem 

finanšu instrumentiem; 
– zemes vai ēku iegāde par summu, kas pārsniedz 10 % no attiecīgā 

Projekta attiecināmajiem izdevumiem; 
– 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.tml.), ieskaitot bankas komisijas par valūtas 
maiņu; 

– nodevas, nodokļi un maksas, tai skaitā PVN, izņemot gadījumus, kad tie 
nav atgūstami; 

– kredīti trešajām personām; 
– soda naudas, naudas sodi un tiesvedības izdevumi; 
– ieguldījumi natūrā, kas tiek definēti kā jebkuri nefinanšu līdzekļi, ko bez 

maksas nodrošina trešā puse; 
– izmaksas saistībā ar aktivitātēm, uz kurām attiecas valsts atbalsta 

noteikumi; 
– amortizācijas izmaksas; 
– izmaksas, kas saistītas ar Atbalsta saņēmēju vai to personāla nolīgšanu, 

slēdzot pakalpojuma līgumu. 
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Sagatavošanās izmaksas
(5. budžeta kategorija)

Attiecināmās izmaksas:

✓ izmaksas kas saistītas ar pētījumu un tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanu projektiem ar 
infrastruktūras komponenti

– faktiskās izmaksas (real costs) - jāiesniedz visi 
izdevumus pamatojošie dokumenti

– radušās pirms Projekta uzsākšanas, bet ne agrāk kā 
2015. gada 17. decembrī

– ievērotas iepirkuma procedūras

– nepārsniedz 5% no infrastruktūras komponentes 
izmaksām (izņemot LIP)
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Sagatavošanās izmaksas
(5. budžeta kategorija)

vai

✓ izmaksas kas saistītas ar spēcīgas partnerības 
attīstīšanu un kas radušās pirms Projekta pieteikuma 
iesniegšanas:

✓ vienreizējs maksājums (lump sum) – jāiesniedz 
tikai komandējuma saturiskie dokumenti

✓ tikai atbalsta saņēmēja personāla ceļa un 
uzturēšanās izmaksas

✓ nepārsniedz 2000 EUR.
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Personāla izmaksas
(1. budžeta kategorija)

NB! Metodei jāatbilst projekta budžetā plānotajam!
10

Nodarbinātības 
veidi

Esoša amata 
vieta

#1

Tikai projektā

#2

Fiksēts %

#3

Mainīgas 
stundas

Jauna amata 
vieta

#4

Tikai projektā

Nevar attiecināt atvaļinājumu un 
slimības naudu



Personāla izmaksas
(1. budžeta kategorija)

Attiecināmās izmaksas:

✓ Darba samaksa

✓ Papildu maksājumi (atbilstoši NA un iestādes politikai)

✓ Obligātā veselības apdrošināšana

✓ Ar attaisnotu prombūtni saistītās izmaksas: 
atvaļinājuma nauda, atvaļinājuma pabalsts un slimības 
nauda (tikai 1. un 4.metodei)

1
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Personāla izmaksas
(1. budžeta kategorija)

Nav attiecināmas šādas izmaksas:

− Atvaļinājuma nauda, atvaļinājuma pabalsts un slimības 
nauda (izņemot 1. un 4.metodi)

− Veselības apdrošināšana (izņemot darbinieku/ 
amatpersonu kategorijas, kas apdrošināmi obligāti)

− Papildu maksājumi pie mēnešalgas, kas izriet tikai no 
darbinieka iesaistes projektā

− Atlaišanas pabalsts

− Virsstundu darbs

− Ieguldījums natūrā

− Uzņēmuma/pakalpojuma līgumi (3. budžeta kategorija)

1
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Personāla izmaksas
(1. budžeta kategorija)

1
3

Nr. Dokumenti Metode
Nr.1

Metode
Nr.2

Metode
Nr.3

Metode
Nr.4

1. Nodarbinātības dokuments ☐ ☐ ☐ ☐

2. Dokuments par jaunas amata vietas izveidošanu ☐

3. Rīkojums par darbinieka norīkošanu projektā ☐ ☐ ☐ ☐

4. Rīkojums par darbinieka 100% iesaisti projektā ☐

5. Dokuments par darba laika % sadalījumu ☐

6. Dokuments ar projektā plānoto stundu skaitu ☐

7. Amata apraksts ☐ ☐ ☐ ☐

8. Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu ☐ ☐

9. Slimības lapa A ☐ ☐

10. Vidējās izpeļņas aprēķins par atvaļinājumiem un
slimības lapām A

☐ ☐

11. Rīkojums par papildus maksājumu piešķiršanu ☐ ☐ ☐ ☐

12. Algu saraksts par algu projektā ☐ ☐

13. Algu saraksts par visu algu iestādē ☐ ☐

14. Personīgā konta izdruka ☐ ☐ ☐ ☐

15. Maksājuma uzdevumi ☐ ☐ ☐ ☐

16. Darba laika uzskaites tabele ☐ ☐ ☐ ☐

17. Darba laika uzskaites lapa, kas parakstīta no
darbinieka un darba devēja puses (timesheet)

☐ ☐ ☐ ☐



Personāla izmaksas
(1. budžeta kategorija)

1
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Darba laika uzskaites lapas (Timesheet) forma pieejama
VARAM un programmas tīmekļa vietnē.

https://drive.google.com/open?id=1VAxCR2RT_i3U9LhIloZM8A_Xc44xib3p
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2017/11/annex_xii_gfa_timesheet_form.xlsx
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Netiešās administratīvās izmaksas
(7. budžeta kategorija)

Nav jāiesniedz izdevumus pamatojošie dokumenti,

tomēr:

1) jāiesniedz netiešo izmaksu aprēķināšanas 
metodoloģija, kas atbilst projekta budžetā plānotajam

2) izmaksām ir jābūt iegrāmatotām!

1
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Aprēķina pēc vienotas likmes (flat rate), 
nepārsniedzot 7 % no personāla izmaksām.



Netiešās administratīvās izmaksas
(7. budžeta kategorija)

• Biroja telpu noma; 

• Komunālie pakalpojumi (piemēram, elektrība, apkure, 
ūdens apgāde); 

• Kancelejas un biroja piederumi; 

• Arhīvi (dokumentu arhivēšana, arhīvu uzturēšana); 

• Biroja telpu tehniskā apkope, uzkopšana un remonti; 

• Drošība (apsardze); 

• IT sistēmas (iestādē esošu sistēmu uzturēšana un 
atbalsts); 

• Sakari un komunikācijas (piemēram, tālrunis, fakss, 
internets, pasta pakalpojumi, vizītkartes). 
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas
(2. budžeta kategorija)

Attiecināmās izmaksas:

➢ceļa izmaksas – izdevumi, kas saistīti ar nokļūšanu
komandējuma vietā, piemēram, biļešu iegāde, ceļojuma
apdrošināšana, transportlīdzekļa apdrošināšana, degviela,
transportlīdzekļa noma, ceļu nodevas, stāvvietu maksa,
vīzas, u.c.

➢uzturēšanās izmaksas - dienas nauda, izmitināšanas
izmaksas, izdevumi vietējam transportam uzturēšanās
(komandējuma) vietā. Uzturēšanās izmaksas tiek segtas
tikai par vietējo vai ārvalstu komandējumu, kur
nepieciešama nakšņošana

1
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas
(2.budžeta kategorija)

Izmaksas citā valūtā

➢Ja darbinieka izdevumi ir radušies citā valūtā un Atbalsta saņēmējs ir
atlīdzinājis šīs izmaksas darbiniekam euro valūtā, Atskaitē jānorāda izdevumus
euro valūtā

➢Ja par preci vai pakalpojumu citā valūtā ir veikts norēķins ar maksājuma karti, ir
attiecināma summa, kas par attiecīgo darījumu ir noņemta no konta euro valūtā
(nav jāveic pārrēķins)

➢Izdevumus valūtā, kas nav euro, pārrēķina euro valūtā saskaņā ar
grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā saimnieciskā
darījuma dienas sākumā

➢Grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu nosaka saskaņā ar likumu
Par grāmatvedību 5.pantu, proti, grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas
kurss ir Eiropas Centrālās bankas publicētais euro atsauces kurss, bet, ja
konkrētai ārvalstu valūtai nav Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces
kursa, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja
periodiskajā izdevumā vai tā tīmekļa vietnē publicēto valūtas tirgus kursu attiecībā
pret euro

2
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas
(2.budžeta kategorija)

Izmaksas ārpus Programmas teritorijas ir attiecināmas, 
ja:

➢tās ir paredzētas Projekta iesniegumā

➢galvenais atbalsta saņēmējs ir saņēmis ATS iepriekšēju 
rakstveida apstiprinājumu
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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
kategorijā

➢Atbalsta saņēmēja organizācijas šofera uzturēšanās
izmaksas

➢Ekonomiski nepamatota auto izmantošana, ja
pieejams sabiedriskais transports
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Ceļa un uzturēšanās izmaksas 
(2. budžeta kategorija)



Finanšu kontroles institūcijai iesniedzamie dokumenti:
Dokumentu saraksts, kas jāiesniedz kopā ar katru atskaiti iekļauts Vadlīniju 
atbalsta saņēmējiem pielikumā Nr.3

➢Samaksu apliecinošie dokumenti (bankas apstiprināti maksājuma
uzdevumi vai bankas konta izdruka)

➢Izmaksu rašanos apliecinošie dokumenti (rēķini, čeki, u.c.)

➢Ielūgums uz pasākumu, apmeklētā pasākuma programma,
prezentācijas

➢Dalībnieku saraksts par katru apmeklēto dienu

➢Transporta biļetes

➢Viesnīcas rezervācijas apstiprinājums (vaučers)

➢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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Ceļa un uzturēšanās izmaksas  
(2. budžeta kategorija)



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 ekspertu un pakalpojuma sniedzēju
komandējuma izdevumi

➢Iesniegti čeki bez avansa norēķina
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Izmaksu veidi:

➢ Pētījumi vai aptaujas

➢ Tulkošana

➢ IT pakalpojumi, kas saistīti ar esošo mājaslapu attīstīšanu,
izmaiņām un uzlabošanu

➢ Komunikācija, publicitāte vai informācija, kas saistīta ar projektu

➢ Finanšu vadība, projektu vadība

➢ Pakalpojumi, kas saistīti ar pasākumu, apmācību vai sanāksmju
organizēšanu un norisi (iesk. telpu īri, ēdināšanu, tulkošanu,
materiālu drukāšanu, u.c.)

➢ Dalība pasākumos (piem., dalības/reģistrācijas maksa)

➢ Būvuzraudzība, autoruzraudzība objektiem, kas uzskaitīti 4.
budžeta kategorijā “Darbi un ilgtermiņa ieguldījumi”

➢ Preču (mazvērtīgais inventārs), kas ir saistīts ar projekta
aktivitātēm, piem., sporta aprīkojums, sporta tērpi, reklāmas preces
utt., iegāde

➢ u.c. izmaksas
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Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas
(3.budžeta kategorija)



Pamatprincipi: 

➢Izmaksas plānotas Projekta budžetā

➢Izmaksas ir tieši saistītas ar Projektu

➢Iepirkumu normatīvo aktu ievērošana (PIL, SPSIL, 28.02.2017. MK
noteikumi Nr.104) un Atbalsta saņēmēja iekšējo noteikumu ievērošana.

➢Slēdzot līgumus jāievēro caurspīdīguma, diskriminācijas nepieļaušanas,
vienlīdzīgas attieksmes principi atbilstoši EK skaidrojošajam paziņojumam
(2006/C 179/02) Par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā
iepirkuma direktīvu noteikumi

Jāievēro!

Nav atļauts slēgt pakalpojuma līgumus:

➢ Starp Atbalsta saņēmējiem

➢ Ar cita Atbalsta saņēmēja organizācijas darbinieku

➢ Ar savas iestādes/organizācijas darbiniekiem
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Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas
(3.budžeta kategorija)



Svarīgi! 

➢Dalītās izmaksas (shared costs) nav atļautas

➢Ceļa un izmitināšanas izmaksas ārējiem pakalpojuma
sniedzējiem ir jāiekļauj pakalpojumu līgumos un tos nevar
attiecināt 2.budžeta kategorijā

➢Pakalpojuma līgumi ir jāslēdz rakstiskā veidā un tajos
jāiekļauj atsauce uz Projektu

➢Rēķinos jābūt norādītam Projekta numuram

➢Gadījumā, ja rēķins ir daļēji apmaksāts no Projekta
budžeta vai tikai daļa no summas uzrādīta kā Projekta
izmaksas, rēķinā jābūt precīzi norādītai uz Projektu
attiecināmajai summai (ES finansējums un/vai Atbalsta
saņēmēju līdzfinansējums)
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Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas
(3.budžeta kategorija)



Finanšu kontroles institūcijai iesniedzamie dokumenti:
Dokumentu saraksts, kas jāiesniedz kopā ar katru atskaiti iekļauts 
Vadlīniju atbalsta saņēmējiem pielikumā Nr.3

➢publiskā iepirkuma dokumenti un noslēgtie līgumi vai rakstiskas
vienošanās, kur ir skaidri norādīti ar projektu saistīti pakalpojumi

➢organizēto pasākumu dalībnieku saraksti ar parakstiem par katru
pasākuma dienu un publisko pasākumu fotogrāfijas

➢pierādījumi, ka ievēroti publicitātes nosacījumi (piemēram,
reklāmas materiālu kopijas, bukleti, izdales materiālu fotogrāfijas)

➢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;

➢ārējo ekspertu vai pakalpojumu rādītie produkti (piemēram,
pētījumi)

➢pieņemšanas nodošanas akti;

➢pavadzīmes, rēķini

➢maksājumu dokumenti (maksājuma uzdevumi, konta izdrukas,
čeki, u.c.).
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Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas
(3.budžeta kategorija)



Biežāk pieļautās kļūdas:

➢Nav ievērotas publicitātes prasības

➢Neatbilstoši veikts publiskais iepirkums, nav ievēroti
iepirkuma līguma noteikumi

➢Iegādāts pakalpojums vai prece neatbilstoši Projektā
plānotajam

➢Nav iesniegti ārējo ekspertu vai pakalpojumu sniedzēju
nodevumi, fotogrāfijas

➢Pasākuma programmā nav norādītas ēdināšanas pauzes (ja
iesniegts rēķins par ēdināšanas pakalpojumiem)
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Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas
(3.budžeta kategorija)



1. Izmaksu attiecināmības principi

2. Neattiecināmās izmaksas

3. Sagatavošanās izmaksas (BK5)

4. Personāla izmaksas (BK1)

5. Netiešās administratīvās izmaksas (BK7)

6. Ceļa un uzturēšanās izmaksas (BK2)

7. Piegādes, ārējie pakalpojumi un citas izmaksas 
(BK3)

8. Darbu un ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas (BK4)
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Izmaksu veidi: 

➢Būvdarbi - izmaksas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai
(būvdarbu vietas sagatavošana, infrastruktūras būvniecība,
atjaunošana, modernizācija, piegāde un uzstādīšana)

➢Iekārtu un aprīkojumu iegāde – biroja aprīkojums, IT iekārtas
un programmatūra, mēbeles un piederumi, laboratorijas iekārtas,
darbarīki un iekārtas, specifiskie transportlīdzekļi
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Darbu un ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas
(4.budžeta kategorija)

Pamatprincipi: 

➢Izmaksas paredzētas apstiprinātajā Projekta budžetā un atbilst tehniskajai
dokumentācijai
➢Būvdarbu izmaksas ir attiecināmas pilnā apmērā, ja tās ir saistītas ar Projekta
aktivitātēm un būvdarbu rezultāts ir Projekta iznākums
➢Iepirkumu normatīvo aktu ievērošana (PIL, SPSIL, 28.02.2017. MK noteikumi
Nr.104) un Atbalsta saņēmēja iekšējo noteikumu ievērošana, izmaksām jāatbilst
tirgus cenām
➢Piegādēm, kuru līgumcena ir 100 000 eiro vai vairāk, nepieciešami attiecināmās
valsts kompetentās iestādes izsniegti preces izcelsmes sertifikāti, ja piemērojami
izcelsmes valsts noteikumi
➢Nav finansēti no citiem ES, starptautiskajiem vai nacionālajiem finanšu
instrumentiem (nav dubultā finansējuma)
➢Aprīkojuma iegādes izmaksas ir attiecināmas, ja šis aprīkojums tiks izmantots
tikai Projekta mērķu sasniegšanai vai tā mērķa grupai atbilstoši Projekta
mērķiem
➢Iekārtas nevar iegādāties, iznomāt no cita Atbalsta saņēmēja vai Atbalsta
saņēmēja darbinieka vai uzņēmuma, kas pieder Atbalsta saņēmēja organizācijas
darbiniekam
➢Iegādātā aprīkojuma un būvdarbu garantijas un/vai pēcpārdošanas apkalpošanas
izmaksām jābūt iekļautām attiecīgā aprīkojuma un būvdarbu līgumcenā
➢Nedrīkst iegādāties lietotu aprīkojumu, kas iepriekš tika iepirkts ar ES
finansējuma atbalstu 33



Svarīgi! 

➢Jāievēro nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības
(būvniecības noteikumi, pamatlīdzekļu uzskaite)

➢Līgumos, kas saistīti ar investīcijām infrastruktūrā un būvdarbu
līgumos (t.sk. piegādes un pakalpojumu līgumos) jāiekļauj
atsauce uz Projektu un Programmu, rēķinos jābūt norādītam
Projekta numuram

➢Jāievēro publicitātes prasības

➢Investīcijām un citiem projekta rezultātiem jābūt publiski
pieejamiem, lietojamiem

➢Projekta finansēto aprīkojumu un investīcijas jāuzglabā vismaz
5 gadus pēc gala maksājuma saņemšanas

➢Nekustamā īpašuma iegādes izmaksas nevar pārsniegt 10% no
kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām

➢Aprīkojuma nolietojums nav attiecināms
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Finanšu kontroles institūcijai iesniedzamie dokumenti:
Dokumentu saraksts, kas jāiesniedz kopā ar katru atskaiti iekļauts 

Vadlīniju atbalsta saņēmējiem pielikumā Nr.3

➢Publiskā iepirkuma dokumenti un noslēgtie līgumi

➢Tehniskā dokumentācija, būvniecības ieceres dokumentācija, būvprojekta vai
būvobjekta ekspertīzes atzinums (ja ekspertīze veikta)

➢Rēķini, pieņemšanas-nodošanas akti, pamatlīdzekļu uzskaites kartiņas

➢Infrastruktūras objektu, aprīkojuma fotogrāfijas

➢Bankas garantijas, apdrošināšanas polises un to apmaksas dokumentu kopijas

➢Īpašumtiesību vai ilgtermiņa nomu apliecinoši dokumenti

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

➢Piegādēm, kuru līgumcena ir 100 000 eiro vai vairāk, preces izcelsmes sertifikāti,
ja izcelsmes valsts noteikumi ir piemērojami

➢Apliecinājums par interešu konflikta neesamību atbilstoši Ministru kabineta
28.02.2017. noteikumu Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 1.pielikumam (ja Atbalsta
saņēmējs veic iepirkumus saskaņā ar minētajiem noteikumiem)
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Biežāk pieļautās kļūdas:

➢Nav ievērotas publicitātes prasības

➢Līgumā nav atsauces uz Projektu un Programmu

➢Neatbilstoši veikts publiskais iepirkums, veikti līguma grozījumi, kas neatbilst
iepirkuma nolikumam un iepirkuma regulējošo normatīvo aktu kārtībai

➢Netiek piemērota līgumā noteiktais līgumsods

➢Avansa izmaksa, kas nav paredzēts līgumā

➢Kļūdas aktos par izpildītajiem darbiem (nav parakstījis pasūtītājs un/vai izpildītājs,
aktus nav saskaņojis būvuzraugs, aktos norādītie datumi nesakrīt ar
rēķinos/būvdarbu līgumā norādītajiem termiņiem, aktos nav norādītas visas
būvdarbu līguma lokālo tāmju pozīcijas)

➢Iegādātais aprīkojums neatbilst specifikācijai

➢Aprīkojumam nav norādīts inventāra numurs

➢Plānotās aprīkojuma vienības vietā iegādājas citu
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Kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Finanšu kontroles institūcija

Investīciju uzraudzības departaments

Projektu uzraudzības 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.

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953
mailto:fki@varam.gov.lv
mailto:pasts@varam.gov.lv



