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Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas vadošā iestāde (VI), valsts iestādes, Apvienotais tehniskais 

sekretariāts (ATS) un kontroles kontaktpunkti ir saņēmuši vairākus jautājumus saistībā ar grūtībām 

projekta aktivitāšu īstenošanā, braucieniem un izmaksu attiecināmību COVID-19 pandēmijas dēļ. Tāpēc 

projektu īstenotājiem un kontroles institūcijām tiek sniegti šādi paskaidrojumi. 

 

Vispārīgi norādījumi 

• Vispirms ievērojiet ieteikumus un rīkojumus, kurus oficiāli izdevusi jūsu valsts iestāde. Lūdzu, izvērtējiet arī 
situāciju, pamatojoties uz citu kompetentu valsts iestāžu, Pasaules Veselības organizācijas (PVO), 
vēstniecību, nacionālo veselības organizāciju un partnerorganizāciju ieteikumiem. 

• Izvairieties no ceļošanas pandēmijas laikā un ievērojiet valsts noteiktos ierobežojumus, ja tādi tika izdoti. 

• Kur vien iespējams, izmantojiet attālinātas darba metodes un tiešsaistes saziņu. 

• Informācija par pandēmiju Latvijā tiek publicēta mājaslapā https://covid19.gov.lv/ vai 
https://arkartassituacija.gov.lv, tālruņa numurs jautājumiem: +371 673 87 661. 

• Informācija par pandēmiju Lietuvā tiek publicēta mājaslapā www.koronastop.lt, bezmaksas karstā līnija: 
1808. 

• Informācija par pandēmiju Baltkrievijā tiek pastāvīgi atjaunināta Veselības ministrijas oficiālajā “Telegram” 
kanālā "Официальный Минздрав", tālruņa numurs jautājumiem: +375-17-334-34-68. 

 

Izmaksu attiecināmība projekta izdevumiem, kas jau ir radušies 

Ja veicat maksājumu par viesnīcām, biļetēm, ēdināšanu, konferenču telpām utt., pēc iespējas ātrāk 

jāpieprasa atmaksa saskaņā ar līguma noteikumiem. Neatmaksājamu līdzekļu gadījumā, lūdzu, 

nekavējoties sazinieties ar auditoriem, lai izvērtētu konkrēto gadījumu. Nepārvaramas varas gadījumos un 

pamatojoties uz partnera dokumentētajiem atgūšanas centieniem, revidents var uzskatīt radušos 

izdevumus par attiecināmajiem. Tomēr jābūt pieejamam veikto centienu pamatojumam un visai 

dokumentācijai.  

Izdevumi, kas saistīti ar atceltiem braucieniem, pasākumiem u.c. (piem., biļetes, priekšapmaksa par 

naktsmītni, pasākuma pakalpojumi, citi pakalpojumi), kas radušies pirms anulēšanas, ir attiecināmi, un 

atbildīgais revidents tos pieņem/apstiprina, ja:  

- tos nekādi nevar atgūt; 

- tie ir pakļauti nepārvaramas varas apstākļiem, piem., oficiāli brīdinājumi, ko sniegušas PVO 

vai valsts iestādes, vai ar COVID-19 saistītais veselības stāvoklis vai tā aizdomas kādam no 

dalībniekiem;  

- šādi izdevumi un iestāžu norādījumi šādam lēmumam vai medicīniskajam stāvoklim ir 

pienācīgi dokumentēti.  

Ja izdevumi tiek atgūti (no pakalpojuma sniedzēja, apdrošināšana sedz zaudējumus utt.), tos nevar 

pieprasīt programmas ietvaros. 

https://covid19.gov.lv/
https://arkartassituacija.gov.lv/
http://www.koronastop.lt/
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Noteikumi par projektu īstenošanu 

Novērtējot situāciju un turpmāko rīcību, lūdzu, ņemiet vērā, ka atbalsta saņēmēji, kurus ietekmē 

nepārvaramas varas apstākļi, netiek atbrīvoti no pienākuma maksāt par piegādēm un sniegtajiem 

pakalpojumiem, bet drīzāk tiek atbrīvoti no atbildības par šādu saistību nesavlaicīgu izpildi. Lūdzu, ņemiet 

vērā, ka par visām izmaiņām un grozījumiem projekta ieviešanas laikā iepriekš jāvienojas ar attiecīgajiem 

ATS projekta un finanšu vadītājiem. 

Mainīgo apstākļu dēļ VI/ATS iesaka:  

- Turpināt aktivitāšu īstenošanu (vajadzības gadījumā tiek veiktas izmaiņas), lai pēc iespējas labāk 

sasniegtu projektu mērķus un rādītājus.  

- Tomēr nopietni jāņem vērā cilvēku veselība un drošība pandēmijas laikā. Tādējādi iesaistītajām 

personām jāievēro karantīnas prasības un ierobežojumi savā valstī (t.i., darbs no mājām, ceļošanas 

ierobežojumi, tiešsaistes sanāksmes utt.). Cik vien iespējams jāizmanto elektronisko dokumentu 

apriti un e-paraksta iespējas, lai pandēmijas laikā fizisko ceļošanu un kontaktus samazinātu līdz 

minimumam.  

- Turpmākajiem ceļojumiem un pasākumiem izmantojiet elastīgas rezervācijas iespējas un līguma 

noteikumus, kas ļauj, ja iespējams, saņemt atmaksu. 

- Lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz projekta īstenošanu, kad vien iespējams, atceltās sanāksmes 

un pasākumus ieteicams aizstāt ar tiešsaistes pasākumiem, piem., ar Skype, Zoom vai citu 

pieejamo tiešsaistes platformu sanāksmēm, videokonferencēm, mērķtiecīgām tiešsaistes 

reklāmas kampaņām, video, rezultātu prezentācijas tiešsaistē un sociālo mediju un tīmekļa vietņu 

izmantošana, ja vien netiks samazināta projekta rezultātu kvalitāte un pasākumu pārrobežu 

raksturs. Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tiešsaistes aktivitātes ir pienācīgi jādokumentē. Par tiešsaistes 

izdevumu un rezultātu pierādījumiem jāapspriežas ar ATS atbildīgo projektu vadītāju.  

- Ja COVID-19 ietekmē citas projekta aktivitātes, nevis braucienus un pasākumus, projektiem tiek 

lūgts attiecīgi dokumentēt šos gadījumus un apzināt alternatīvos risinājumus attiecīgo aktivitāšu 

īstenošanai. 

- Atbalsta saņēmējiem ieteicams rūpīgi pārskatīt līgumus ar piegādātājiem, lai identificētu visus 

riskus, kas saistīti ar savlaicīgu piegādi, un iespēju uz laiku apturēt līgumus pēc pušu vienošanās. 

Ja piegādes un/vai būvdarbu ieviešana kavējas, ieteicams līgumos paredzēt izmaiņas, ja 

piemērojamas, attiecībā uz piegāžu un/vai būvdarbu izpildes noteikumiem projekta ieviešanas 

periodā. 

- Ievērojiet Iepirkumu uzraudzības biroju skaidrojumus par līguma grozījumiem, ja ārkārtas 

situācijas dēļ līgumu nevar izpildīt.  

o Skaidrojums Latvijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā: 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/1066 

o Lietuvas Iepirkumu biroja skaidrojums pieejams šeit: http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/1066
http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos
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- Ieteicams pēc iespējas ātrāk veikt maksājumus piegādātājiem pēc piegādes izpildes.  

- Ja COVID-19 situācijas dēļ atbalsta saņēmēji neorganizē kādus no plānotajiem projekta 

pasākumiem, neveic citus administratīvos darbus, kas saistīti ar projekta vadību, lūdzu, apsveriet 

jūsu reālu iesaistīšanos projektā un attiecīgi paziņojiet to savos progresa/gala ziņojumos, jo 

vēlāk, organizējot plānotos, bet atliktos pasākumus vai citus ar projekta īstenošanu saistītus 

jautājumus, jums būs nepieciešami cilvēkresursi. 

- Projektu revidentiem jāizmanto tiešsaistes metodes, lai pārbaudītu projektu izdevumus 

(dokumentu, bilžu, video un audio ierakstu pārbaude utt.), un jāatliek pārbaudes uz vietas līdz 

pandēmijas beigām un pirms projektu gala atskaites apstiprināšanas, ja iespējams.  

- Pilnu progresa/gala ziņojuma paketi un citu projekta korespondenci galvenais atbalsta saņēmējs 

iesniedz ATS e-versijā (skenētu dokumentu oriģinālu/kopiju un Excel failu vai parakstītu ar e-

parakstu, kas piegādāts elektroniski pa e-pastu vai LT elektroniskā iesniegšanas sistēmā “e-

pristatymas”) attiecīgajiem ATS projektu un finanšu vadītājiem. Atskaišu papīra versiju (pa pastu) 

būs jāiesniedz vēlāk, tiklīdz tiek atcelti ceļošanas ierobežojumi. ATS sāks atskaites pārbaudes 

procedūru pēc dokumentu pilnas e-versijas saņemšanas. Katra ziņojuma iesniegšanas termiņi 

paliek nemainīgi. 

- Sarakste, kas saistīta ar atskaitēm un vēstulēm starp ATS un galveno atbalsta saņēmēju, notiks 

elektroniski, izmantojot e-pastus (parakstītu vēstuļu skenēšana) vai izmantojot LT elektronisko 

iesniegšanas sistēmu “e-pristatymas”. 

Izmaiņu un grozījumu procedūra: 

Projekta ietvaros izmaiņas tiek veiktas katrā gadījumā atsevišķi, iepriekš vienojoties ar VI/ATS. 

Kārtība ir šāda: 

1. Sazinieties ar jūsu ATS projekta vadītāju. Ja projektā tiek konstatēta vajadzība atlikt vai mainīt 

projekta aktivitātes, galvenais atbalsta saņēmējs sazinās ar savu ATS atbildīgo projekta vadītāju un 

informē par situāciju, kā arī sniedz priekšlikumus par to, kādā veidā tiks īstenotas vai mainītas 

aktivitātes.  

2. Ja ierosinātās izmaiņas (attiecībā uz tiešsaistes risinājumiem sanāksmju vietā utt.) nepalielina 

aktivitātes īstenošanai piešķirto finansējumu un projekta budžetā nav jāveic izmaiņas, galvenais 

atbalsta saņēmējs pirms aktivitātes īstenošanas pieprasa izmaiņas, izmantojot “paziņojuma” 

procedūru, kā aprakstīts Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 3.6.1. sadaļā 

“Projekta grozījumu veidi”. 

3. Ja ierosinātās izmaiņas pārsniedz aktivitātei piešķirto finansējumu, tad pirms aktivitātes 

īstenošanas ir jāiesniedz nebūtisku grozījumu pieprasījums, izmantojot “nebūtisku grozījumu” 

procedūru, kā aprakstīts Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 3.6.1. sadaļā 

“Projekta grozījumu veidi”. 
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4. Projekta īstenošanas perioda pagarinājums ir jāpieprasa projekta īstenošanas pēdējā atskaites 

periodā. Lūdzu, izmantojiet piedāvātos alternatīvos pasākumus, lai projekta īstenošanas 

aizkavēšanos samazinātu līdz iespējamajam minimumam – projekta pagarināšana ir iespējama 

tikai individuāli un pienācīgi pamatotos gadījumos, un saskaņā ar vispārējiem programmas 

atbilstības noteikumiem. 

Lai iegūtu papildinformāciju vai paskaidrojumus par jūsu projektu, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo ATS 

projekta vadītāju un finanšu vadītāju pa e-pastu vai tālruni. 

 

https://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11
https://eni-cbc.eu/llb/en/contacts/11

