
Seminārs apstiprināto projektu ieviesējiem par 
projektu īstenošanas prasībām 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam  

20.augustā 2019. Pleskava, Krievija  un 22.augustā 2019. Daugavpils, Latvija 



Sadarbība ar ATS 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam  

Agnese Marnauza 

Attīstības instrumentu departamenta 

Latvijas - Krievijas programmas nodaļas vadītāja 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 



Lai veicās! 
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Lieliski! 

Kas būs tālāk? 



Iepazīsiemies tuvāk! 



Darbības krāpšanās novēršanai un darbs ar 
konstatētiem pārkāpumiem 

Krāpšanās 

Korupcija (tiešā, netiešā) 

Interešu konfilikts 

Pārkāpumi 

Iesniegt sūdzību par pārkāpumu 



Projekta dzīves cikls: kur Jūs esat 

šobrīd? 

Projekta 
idejas 

izstrāde 

Projeta 
noslēgšana 

Projekta 
izstrāde 

Līguma 
noslēgšana, 

projekta 
uzsākšana 

Projekta  
realizācija 

Jūs esat 

šeit! 

Partneru apzināšana, 

idejas izstrāde, 

ieinteresēto pušu 

apzināšana 

Stratēģija, saturs, pienākumi, 

pieteikuma prasības 

Projekta uzsākšana, detalizēta 

plānošana, kontakti un 

vienošanās 

Pasākumu kordinēšana, atskaites, 

uzraudzība, izmaiņas, vērtējums, finanšu 

pārvaldība, komunikācija 

Noslēguma atskaite, 

pēcprojekta aktivitātes, 

rezultātu izmantošana 



Semināru programma 
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Laiks Tēma 

10:15 – 10:45 Ieteikumi veiksmīgai projekta uzsākšanai 
Partneru sadarbība projektos, uzraudzība, prasības 
komunikācijā 

10:45 – 11:15 Izmaiņas projektā 
Ievads un praktiskie vingrinājumi 

11:15 – 12:00 Finanšu vadība 
Vispārīgie noteikumi, izdevumu attiecināmība, praktiskie 
uzdevumi 

Laiks Tēma 

13:00 – 13:30 Iepirkumi 
Vispārīgi noteikumi, preču izcelsmes noteikumi. 

13:30 – 14:15  Atskaites 
Galvenie jautājumi un termiņi 

14:15 – 14:30  Sadarbība ar ATS 

14:30 – 14:45  Semināra noslēgums, «jautājumi un atbildes» 

14:45 – 16:30  Individuālās konsultācijas (un kafija) 



 

GOOD LUCK! 

Желаем успехов! 

Vēlu veiksmi! 

 
Follow us on Facebook 

#latruscbc 

www.latruscbc.eu 



Padomi veiksmīgam sākumam: 
Partneru atbildība 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam  

Elena Makarova 

Informācijas menedžeris 

ATS filiāle Ļeņingrada apg. un Sanktpēterburgā 



Partnerība pārrobežu sadarbības sfērā. Iguldiet spēkus 

kvalitatīvu partneru attiecību veidošanā, regulārā caurskatāmā 

komunikācijā, kā arī sanāksmju iekšējo noteikumu izstrādē . 

Daudzpusēji skati uz projektu formulē augstu potenciālu 

stratēģiski labāku un uzticamāku rezultātu sasniegšanā.  

Visi atbalsta saņēmēji darbojās vienotā frontē! Pozitīva 

partneru iekšējā komunikācija ir kā priekšnoteikums efektīvai 

ārējai komunikācijai.  

Kopējā sadarbība programmas projektā – ir… 



Kas ir kas projektā? 
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Katrs atbalsta saņēmējs atbild par savu pasākumu daļu projektā, un tajā pašā laikā, 

partnerattiecības darbojas kopā, lai sasniegtu kopējo rezultātu. 

Katram atbalsta saņēmējam nepieciešams zināt un izprast projekta realizācijas 

noteikumus tikpat labi kā tos zin un izprot galvenais atbalsta saņēmējs. 

Projekta 
vadītājs 

Galvenais atbalsta saņēmējs: nosaka 
un uztur projekta realizācijas sistēmu 

Atbalsta saņēmējs: 
kontaktpersona projekta 
menedžerim, galvenā atbalsta 
saņēmējam  

Galvenais atbalsta saņēmējs : 
nodrošīna racionālu finanšu vadību Finanšu 

vadītājs 

Atbalsta saņēmējs : atbild par 
projekta grāmatvedību savā 
iestādē 

NB: Viens cilvēks vienlaicīgi var būt gan projekta 

vadītājs, gan finanšu vadītājs 

Atbalsta saņēmēju tiesības un pienākumi ir aprakstīti 

PARTNERĪBAS LĪGUMĀ par projekta īstenošanu 



Kas vēl ir iesaistīts projektā? 
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Vadošā komiteja 

Konsultāciju grupa 

Darba grupa u.c. 

Asociētie 
partneri 

Preču/pakalpojumu 
piegādātāji 

Apakšuzņēmēji 

Mērķa grupas  

Nobeiguma 
atbalsta 
saņēmēji 



Galvenie principi un pamati atbalsta saņēmēju 

sadarbībā 

«Galvenā atbalsta saņēmēja princips» 

Pārvaldes institūcija un apvienotais tehniskai sekretariāts mijiedarbojās ar projektu car 
galveno atbalsta saņēmēju! 

Partnerības līgums 

Juridisko, finanšu un vadošo pienākumu sadalīšana 

Apņemšanās sadarboties 

kopējā mērķu, pasākumu un sagaidāmo projekta rezultātu izpratne 

Iekšējā komunikācija (veiksmes noteicošais faktors) 

nofokusē visus atbalsta saņēmējus uz kopējā fināla mērķi un nodrošina katram savas lomas 
saprašanu projektā 

ļauj sekot projekta attīstībai, prognozēt un samazināt riskus 

Nepārtraukta iekšējā projekta uzraudzība 

darba plāna revīzija, mērķu saskaņošana, pasākumi, 
sagaidāmie rezultāti 



Atbildība un pienākumi 
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Lai būtu absolūta saprašana par atbildību un pienākumiem griežaties pie: 

Finansēšanas līguma – VISIEM atbalsta saņēmējiem projektā ir jāzin vismaz pamata 

nosacījumi! 

Partnerības līguma par projekta īstenošanu. 

Projekta ieviešanas vadlīnijām, Praktisko vadlīniju sadaļa 3.2 

Projekta pasākumu realizācija 

Finanšu vadība 

Komunikācija un vizualizācija 

Atskaties un izdevumu pārbaude 

Maksājumi 

Uzraudzība, novērtējums, audits 



Izvēlaties 

piemērotākos 

instrumentus 

tieši Jūsu 
partnerim! 

Iekšējā komunikācija 
(veiksmes noteicošais faktors) 
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Vienojaties.... 

kad, kā un par kādiem jautājumiem Jūs – atbalsta saņēmēji – 

savstarpēji mijiedarbojaties! 

par iekšējo atskaišu formātu (ikmēneša/iknedēļas) 

par kontaktpersonu darbā ar sociālajiem tīkliem un/vai mājas 

lapu 

Ieviešat sanāksmes 

protokolu un izmantojat to 

savā darbā! 



Izveidojiet, vienojieties un ievērojiet pārredzamas mijiedarbības 

procedūras 

Izveidojiet konkētus pienākumus katram atbalsta saņemējam 

(ieskaitot galveno labuma saņēmēju) 

Veiciniet “dalītu” atbildību par projektu 

Noderīgi ieteikumi partneru sadarbībā 
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Izveidojiet un uzlabojat projekta komandu! 

Komanda – tas ir, kas vairāk nekā speciālistu 

kopums: tai ir nepieciešama nepārtraukta 

uzmanība un attīstība! 



 

Thank you! 

Спасибо! 

Paldies! 

 
Follow us on Facebook 

#latruscbc 

www.latruscbc.eu 



Padomi veiksmīgam sākumam:  
Komunikācija un redzamība 

Natalia Alexeeva 
Informācijas menedžeris, ATS filiāle Pleskavā 

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam  



Tiesiskais pamats 

Communication and Visibility in EU-financed external 

actions. Requirements for implementing partners 

(Projects). Janvāris 2018. gada  

Citas saistītās ES regulas 

Valsts prasības nav iekļautas! 



Galvenās prasības 

Tikai divas absolūtās "must": 

pareiza programmas vizuālā identitāte 

displeja panelis 

 

Citas aktivitātes - papildus prasības: 

Personas datu aizsardzība 

Vadošā iestādes apstiprinājums pirms apgrozības 



Pareiza programmas vizuālā identitāte 

Galvenais noteikums: ES ģērboņa augstumam jābūt 1 cm 

Citi karodziņi: ievērojiet Valsts Iestāžu ieteikumus 

Citi logotipi: iespējams, pievērsiet uzmanību izmēram un atrašanās vietai 



Projekta vietu marķēšana 

Galvenais noteikums: Jebkura projekta vieta ir jāmarķē  

neatkarīgi no finansējuma apjoma 

Projeks 

sākas 

6m pēc 

projekta 

beigām 

18-24 mēneši 6 mēneši 5 gadi 

Displeja panelis 
Piemiņas plāksne 

Periods, lai mainītu 

displeja paneli uz 

piemiņas plāksni 

Must katram projekta partnerim: 

- projekta vietā 

- pasākumos (arī izstāžu stendā) 

Must 

pastāvīgām 

konstrukcijām 

Bilances 

maksājums 

LATRUS 

Projekts 

beidzas 



Displeja panelis 

Kur: 

1) blakus piekļuves ceļiem vietai, kur notiek infrastruktūras uzlabošanas 

darbi projekta ietvaros; 

2) pie ieejas projekta promocijas pasākumu norises vietā (semināri, 

apmācības, izstādes u.c. pasākumi). 

  

Kas: 

- Programmas logotips (25% no kopējā displeja laukuma) 

- projekta nosaukums un akronīms 

- projekta mērķis 

- galvenie projekta rezultāti 

- projekta ilgums 

- galvenā saņēmēja nosaukums un kontaktinformācija 

- vispārīgs paziņojums par Programmu 

 

Cik ilgi: 

No projekta sākuma līdz sešiem mēnešiem pēc tā beigām. 



Piemiņas plāksne 

Kur: 

1) Redzamākajā struktūras daļā 

2) Ja ir vairākas galvenās ieejas - pie katras galvenās ieejas 

  

Kas: 

- Programmas logotips (25% no kopējā displeja laukuma) 

- Teksts angļu valodā un attiecīgās iesaistītās iestādes valsts 

oficiālajā valodā 

 

Financially supported by Latvia-Russia Cross-Border 

Cooperation Programme 2014-2020 

  

Cik ilgi: 

Vismaz 5 gadus pēc bilances maksājuma Programmā. 



Piemiņas plāksnes - atrašanās vietas piemēri 

Ceļa atjaunošana - vismaz 2 

plāksnes 

Atjaunotā  
daļa 



Piemiņas plāksnes - atrašanās vietas piemēri 

Tiltu atjaunošana -  

vismaz 2 plāksnes 



Piemiņas plāksnes - atrašanās vietas piemēri 

Parka atjaunošana -  

min 1 pie katras galvenās 

ieejas 



Piemiņas plāksnes - atrašanās vietas piemēri 

Parka atjaunošana  

min 1 pie katras 

galvenās ieejas 



Mājas lapa, sociālie tīkli 

Programmas vizuālā identitāte 

Saite uz www.latruscbc.eu 

Disclaimer 

tajā pašā ekrānā kā publikācija 

http://www.latruscbc.eu/
http://www.latruscbc.eu/
http://www.latruscbc.eu/


Notikumi 

Iepriekšējā informācija par nozīmīgākajiem notikumiem (parakstīts 

projektu un informācijas menedžeris) - pirms 2 nedēļām 

Displeja panelis 

Programmas vizuālā identitāte uz dalībniekiem redzamiem materiāliem 

Dalībnieku saraksti utt. oriģinālos - jāsaglabā projekta partnerim 

Preses konferences, preses vizītes, augsta ranga ierēdņi -  

informē 4 nedēļas pirms tam, sadarbojas 



Preses relīze 

Vairs nav obligāti 

Ja tāds ir - Vadošās Iestādes apstiprinājums 

 

 

 

Izmantojiet nosacījumus obligātajiem elementiem 

tikai šie nosacījumi, nevis 

saturs 



Video un audio 

Programmas vizuālā identitāte 

Disclaimer 

Personas datu aizsardzība 

Vadošās Iestādes apstiprinājums 

padarīt materiālus pieejamus Vadošajai Iestādei 

augšupielādēt projekta / saņēmēja mājas lapā 

kopīgojiet saturu sociālajos medijos ar ieteicamajām atsaucēm 



Fotogrāfija 

Personas datu aizsardzība 



Apdrukāti materiāli 

Vadošās Iestādes apstiprinājums 



Transportlīdzekļi, piederumi un aprīkojums 

Transportlīdzekļi, aprīkojums, piederumi 

Neatkarīgi no izmaksām : Programmas vizuālā identitāte un frāze Provided with the 

financial support of Latvia-Russia Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 

 

Vietā - 5 gadus pēc bilances maksājuma Programmai 

 

Piederumi ir preces, kas nav aprīkojums vai dāvanu (kancelejas preces un reklāmas 

piederumi). Piemēri: sporta aprīkojums (bumbiņas, vārti), nelieli bibliotēkas piederumi 

utt. 



Kancelejas preces un reklāmas piederumi 

Kancelejas preces   = tikai biroja lietas, piemēram, 

vizītkartes, veidlapas utt. 

- Nav Programmas logotipa uz kancelejas preces 

- frāze This project is co-financed by Latvia-Russia Cross-

Border Cooperation Programme 2014-2020 (etiķete) 

 

 

Reklāmas piederumi   (ierobežo tikai biroja un pasākumu 

materiāli) 

- Programmas vizuālā identitāte 

- frāze This project is co-financed by Latvia-Russia Cross-

Border Cooperation Programme 2014-2020 (etiķete) 

projekta darbinieki to 

izmanto birojā, lai 

strādātu pie projekta 

tā ir dāvana semināra 

dalībniekiem 



Vai ir kādas šaubas? Pārbaudiet vadlīnijas... 

16. lpp 

 

īss un pilnīgs visu redzamības 

noteikumu ceļvedis 

26.-31.lpp 

 

visas būtiskākās frāzes, kas 

tūlkotas abās valsts valodās 



… vai vienkārši pajautājiet! 

Jeļizaveta Jeļena Natālija 

LV-RU-002, 006, 010,  

016, 017, 023, 030 

LV-RU-001, 004, 019,  

020, 021, 040, 053 

LV-RU-003, 008, 009,  

016, 022, 029, 052 



Thank You! 
Paldies! 

Спасибо! 



Grozījumi projektā 
Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 

programma 2014-2020 

Ilze Skrebele-Stikāne 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

Attīstības instrumentu departamenta 

Latvijas – Krievijas programmas nodaļas 

vecākā eksperte 

 



Galvenie principi grozījumu apstiprināšanas 
pieprasījumam 

pieprasījumu ATS iesniedz vadošais partneris 

nedrīkst mainīt projekta mērķus vai būt pretrunā ar vienlīdzīgu attieksmi pret visiem 

projektiem un projektu partneriem 

to nevar izdarīt ar atpakaļejošu datumu 

nedrīkst palielināt programmas līdzfinansējuma daļu ne EUR ne % izteiksmē   

projektu ieviešana jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim 

Sīkāka informācija pieejama «Practical Guidelines 
for Project Implementation» 4.sadaļā «Changes in 

the project»! 



Grozījumu veidi 

Projekta grozījumi 
Mazie grozījumi 

1) nav nepieciešama formāla 
apstiprināšana, paziņo ATS  

2) tiek apstiprināti ar 
starpposma/gala atskaiti   

3) apstiprina ATS/VI 

Lielie grozījumi 

1) apstiprina VI 

2) pirms VI apstiprinājuma 
nepieciešams saņemt AUK un/vai 
EK apstiprinājumu 



Mazie grozījumi, kuriem nav nepieciešams forma;s 
ATS/VI apstiprinājums  

Nelielas izmaiņas projekta partnera datos:   

izmaiņas kontaktinformācijā  

mainīta kontaktpersona  

 projekta partnera nosaukuma vai tā tulkojuma maiņa, pilnvarotā pārstāvja maiņa, 

kas neietekmē juridisko statusu un neizraisa strukturālas izmaiņas iestādē 

Vadošā partnera bankas konta maiņa 

 

Nekavējoties paziņojiet ATS par izmaiņām un iesniedziet atbilstošus 
dokumentus kā apliecinājumu grozījumiem! 



Mazie grozījumi, par kuriem ziņo ar 
starpposma/gala atskaiti 

Izmaiņas laika plānā - nelielas korekcijas projekta aktivitāšu pārplānošanā 

Nelieli grozījumi aktivitāšu kopās 1 un 2: 

aktivitāšu maiņa, kas uzskaitītas attiecīgajā aktivitāšu kopā 

plānoto aktivitāšu skaita izmaiņas  

projekta aktivitāšu rezultātu skaita izmaiņas 

Grozījumi projekta budžetā: 

grozījumi starp budžeta līnijām vienas budžeta kopas ietvaros 

vienības skaita vai vienības likmes izmaiņas budžeta līnijā   

Grozījumi projektā, kas nepieciešami būvniecības/tehniskās dokumentācijas 
grozījumu dēļ un neietekmē informāciju, kas sniegta pilnajā pieteikuma formā   

 

 



Mazie grozījumi, kuriem nepieciešams formāls 
ATS/VI apstiprinājums   

Nelieli grozījumi aktivitāšu kopās 3-5 un aktivitāšu ārpus programmas 

teritorijas apstiprināšana: 

aktivitāšu un to skaita maiņa attiecīgajā aktivitāšu kopā  

jauna produkta radīšana vai esošo produkta dzēšana aktivitātei no aktivitāšu kopas 3-5   

Aktivitātes īstenošanas vietas maiņa no programmas teritorijas uz vietu ārpus programmas 

teritorijas   

Grozījumi projekta budžetā: 

finansējuma pārdale starp budžeta kopām, kas nepārsniedz 15% no katras kopas sākotnēji 

apstiprinātās kopsummas 



Mazie grozījumi, kuriem nepieciešams formāls 
ATS/VI apstiprinājums  

Grozījumu pieprasīšanas forma Budžeta pārdales forma 

http://latruscbc.eu/implementation/templates/ 



Mazie grozījumi, kuriem nepieciešams formāls 
ATS/VI apstiprinājums  

Mazo grozījumu apstiprināšanas procedūra 



Lielie grozījumi, kuriem nepieciešama formāla 
apstiprināšana 

Projekta partneru maiņa 

Projekta ieviešanas ilguma maiņa  

Nozīmīgi grozījumi projekta aktivitātēs: 

plānoto projekta rezultātu samazināšana/palielināšana   

jaunu projekta produktu vai aktivitāšu ieviešana, esošu produktu/aktivitāšu dzēšana aktivitāšu 

kopās 3-5   

Grozījumi projekta budžetā: 

jaunas budžeta līnijas pievienošana, esošas budžeta līnijas dzēšana 

finansējuma pārdale starp budžeta kopām, kas pārsniedz 15% no katras kopas sākotnēji 

apstiprinātās kopsummas 

finansējuma pārdale starp projekta partneriem 

Izmaiņas PVN maksātāja statusā 



Papildus nosacījumi lieliem grozījumiem  

Šajos lielo grozījumu gadījumos būs jāsaņem iepriekšējs Apvienotās 

uzraudzības komitejas apstiprinājums: 

projekta partneru maiņa 

nozīmīgas izmaiņas projekta aktivitātēs 

finansējuma pārdale starp budžeta kopām, kas pārsniedz 30% no katras 

kopas sākotnēji apstiprinātās kopsummas, un finansējuma pārdale starp 

projekta partneriem, kas pārsniedz 30% no jebkura iesaistītā projekta 

partnera kopējā budžeta 



Papildus nosacījumi tiešā piešķīruma projektiem 

Šajos gadījumos būs jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Apvienotās 

uzraudzības komitejas un Eiropas Komisijas: 

kumulatīvas izmaiņas kas pārsniedz 20% no budžeta kopas; 

projekta vadošā partnera maiņa, īpašumtiesību vai projekta darbības 

nosacījumu maiņa; 

projekta fizisko īpašību vai funkcionālo mērķu izmaiņas, kas var mainīt tā 

raksturu, mērķus un/vai darbības jomu 

NB! Šis saraksta nav izsmeļošs, Vadošā iestāde katru grozījumu vērtēs 

kā atsevišķu gadījumu.   



Lielie grozījumi, kuriem nepieciešama formāla 
apstiprināšana 

Lielo grozījumu pieprasījuma forma  Budžeta pārdales forma 

http://latruscbc.eu/implementation/templates/ 



Lielie grozījumi, kuriem nepieciešama formāla 
apstiprināšana 

Lielo grozījumu aptiprināšanas procedūra  



Thank You! 
Paldies! 

Спасибо! 



Latvijas – Krievijas pārrobežu 

sadarbības programma 2014-2020 

Nataļja Meņailova 
Vecākais eksperts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Attīstības instrumentu departamenta 

Latvijas-Krievijas programmas nodaļa 

 

Finanšu vadība & Izdevumu attiecināmība 



Vispārējie finanšu noteikumi – Programmas līdzfinansējums 

Programmas līdzfinansējuma likme ir 90%; 

Finansējuma saņēmējiem izmaksāta summa nekad nepārsniegs līdzfinansējuma 

apmēru, kas ir apstiprināts noslēgtajā granta līgumā.  

 

Kas jādara, ja projekta faktiskie 

izdevumi tomēr būs lielāki nekā sāktnēji 

tika plānots? 



Vispārējie finanšu noteikumi – Programmas līdzfinansējums (2) 

Projekts izdevumu atskaitē var ielikt faktiskus izdevumus, bet jebkurā gadījumā maksājumi 

finansējuma saņēmējam nepārsniegs Granta līgumā apstiprināto līdzfinansējumu; 

Budžeta pozīcijai jābūt ieplānotai projekta budžetā. 

Piemērs:   

  

 

Budžeta pozīcija Plānotie izdevumi saskaņā ar 

noslēgto līgumu 

Projekta faktiskie izdevumi 

Personāla izdevumi 5 000 EUR 4 500 EUR 

Ceļojumu izdevumi 15 000 EUR 15 000 EUR 

Aprīkojuma izdevumi 10 000 EUR 12 000 EUR 

Kopā 30 000 EUR 31 500 EUR 

90% līdzfinansējums 27 000 EUR 28 350 EUR 

Maksājumu kopsumma 27 000 EUR 27 000 EUR !!! 



Vispārējie finanšu noteikumi – eiro lietošana 

Vadošās iestādes maksājumi projektiem tiks veikti tikai un vienīgi EUR valūtā; 

Krievijas partneriem rubļos veiktus maksājumus jākonvertē eiro, izmantojot Eiropas 

Komisija noteikto mēneša maiņas kursu ar četru ciparu precizitāti; jāizmanto tāda 

mēneša kurss kurā maksājumi tika veikti; 

Maiņas kurss ir meklējams šeit: 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en); 

Jebkuri zaudējumi no valūtas kursa svārstībām ir neattiecināmi. 

 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en


Vispārējie finanšu noteikumi – eiro lietošana (2) 

Izmaksāts = līdzekļi pārskaitīti no projekta konta 

Piemērs 1:   

Krievijas partnera pārstāvis 30-31 augustā ceļo uz valsti «X», kur nacionālā valūta nav 

eiro: 

 

30-31 augusta 
darba 

brauciens uz 
«X» 

30 augustā 
veikti 

maksājumi par 
vietējo 

transportu «X» 
valstī no 

personīgiem 
līdzekļiem «X» 

valūtā 

Cilvēks 
iesniedz 

dokumentu 
grāmatvedībā 

izdevumu 
atlīdzināšanai 

Grāmatvedis 
samaksā 
transporta 
izdevumu 

kompensāciju 
no projekta 

konta «1234» 
RUB apmērā 
2.septembrī 

«1234» RUB 
atskaitē 

jākonvertē uz 
eiro, 

izmantojot 
septembra EK 

kursu 



Vispārējie finanšu noteikumi – eiro lietošana (3) 

Piemērs 2:   

Krievijas partnera pārstāvis 30-31 augustā ceļo uz valsti «Y», kur nacionālā valūta ir 

eiro: 

: 

 
30-31 augusta 

darba 
brauciens uz 

«Y» 

 

30 augustā 
veikti 

maksājumi par 
vietējo 

transportu no 
personīgiem 
līdzekļiem 

Cilvēks 
iesniedz 

dokumentu 
grāmatvedībā 

izdevumu 
atlīdzināšanai 

Grāmatvedis 
samaksā 
transporta 
izdevumu 

kompensāciju 
no projekta 

konta «1234» 
RUB apmērā 
2.septembrī 

«1234» RUB 
atskaitē 

jākonvertē uz 
eiro, 

izmantojot 
septembra EK 

kursu un 
aprēķinātā 

summa 
sanāca 9 EUR 

 

1 EUR ir 
zaudējums no 
valūtas kursa 

svārstībām 
un ir 

neattiecināms
!!! 



Vispārējie finanšu noteikumi – eiro lietošana (4) 

NB! Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām tiek segti 

no partneru pašu līdzekļiem. 

 

Piemērs:   

 

• 25 000 EUR 

Visu avansa 
maksājumu 
kopsumma 

•Ziņotie attiecināmi 
izdevumi: 23 000 EUR 

•Zaudējumi no valūtas 
kursa svārstībām: 2 000 
EUR 

Faktiskie partnera 
izdevumi •Pareizais aprēķins: 25 000 

– 23 000 = 2 000 EUR 

•Nepareizais aprēķins: 25 
000 – 23 000 – 2 000 = 0 
EUR 

Summa, kas 
jāatgriež Vadošai 

iestādei  



Vispārējie finanšu noteikumi – Revīzijas liecības 

Projekta kontu kārtošana: 

Atsevišķa grāmatvedības sistēma – t.i. atsevišķs projekta konts 

vai 

Atbilstošs grāmatvedības kods – t.i. atsevišķs kods projektam kopējā iestādes kontā  

Detaļas, kurām jāpievērš uzmanība:  

• Rēķinos ielieciet atsauci uz kontu/kodu no kura jāveic maksājums; 

• Regulāra veikto maksājumu pārbaude: pārliecinieties, ka maksājums faktiski tika 

veikts no pareizajā konta/koda.  



Vispārējie finanšu noteikumi – Revīzijas liecības (2) 

Visiem ar projektu saistītajiem izdevumiem un ieņēmumiem jābūt skaidri 

identificētiem un pārbaudāmiem (izņemot gadījumus, kad piemēro flat-rate likmes); 

Saglabājiet visus ar projektu saistītos finanšu dokumentus un dokumentus, kas 

pierada veiktus maksājumus (atskaites, apliecinošie dokumenti, kontu pārskatus un 

grāmatvedības dokumentus, dokumentus, kas saistīti ar iepirkumiem, un jebkuru citu 

attiecīgu dokumentāciju); 

Dokumentu uzglabāšana – 5 gadi no datuma, kad Eiropas Komisija veica gala 

maksājumu Programmai  Keeping of documents - 5 years from the date of balance 

payment from the European Commission to the Programme (Vadošā iestāde 

informēs partnerus par attiecīgo datumu) – nejauciet ar gala maksājumu projektam. 

 



Vispārējie finanšu noteikumi – Maksājumi projektiem 

Vadošās iestādes maksājumu 

nosacījumi Vadošajam partnerim tiek 

noteikti projekta Granta līgumā; 

Vadošā partnera maksājumu 

nosacījumi pārējiem partneriem tiek 

noteikti partnerības līgumos. 

Vadošā iestāde veiks maksājumus tikai 

Vadošajam partnerim! 



Vispārējie finanšu noteikumi – Maksājumi projektiem (2) 

Sākotnējais priekšfinansējums – 30 dienu laikā no parakstīta granta kontrakta un 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Vadošajai iestādei. 

Opcija 1 

Projekta ilgums nepārsniedz 18 mēnešus un 
Programmas līdzfinansējums nepārsniedz 

300 000 EUR 

• (Projekta izdevumi bez iepriekšējiem un 
pieteikuma sagatavošanas  
izdevumiem)*40%*90% 

• Iepriekšējie izdevumi*90% 

• Pieteikuma sagatavošanas izdevumi*90% 

Opcija 2 

Projects overall duration of the project 
exceeds 18 months or if the grant exceeds 

300 000 EUR 

 

• (Prognoze 1-ā gada budžetam bez 
iepriekšējiem un pieteikuma sagatavošanas  
izdevumiem*40%*90% 

• Iepriekšējie izdevumi*90% 

• Pieteikuma sagatavošanas izdevumi*90% 



Vispārējie finanšu noteikumi – Maksājumi projektiem (3) 

Nākamais priekšfinansējums – 45 dienu laikā no attiecīgās starpposma atskaites 

apstiprināšanās 

Vispārējie noteikumi: 

Var pieprasīt vairākas reizes, bet 

Kopēja samaksāta visu priekšfinansējumu 
summa nevar pārsniegt 80% no piešķirta 
līdzfinansējuma un 

Pilna pieprasītā summa būs samaksāta pie 
nosacījuma, ka no pēdējā maksājuma ir 
izlietots vismaz 70% (un 100% no visiem 
iepriekšējiem maksājumiem) un izdevumi ir 
apliecināti ar attiecīgu starpposma atskaiti un 
izdevumu pārbaudes ziņojumu.  

Iespējami iemesli maksājuma 
samazināšanai: 

Starpība, ja no pēdējā maksājuma nav izlietoti 
vismaz 70% līdzekļu (un 100% no visiem 
iepriekšējiem maksājumiem); 

Pelnītie procenti un ieņēmumi; 

Atklātā neatbilstība;  

Starpība, ja iepriekš samaksātas summas un 
pieprasīta summa kopā pārsniedz 80% no 
piešķirta kopēja līdzfinansējuma. 

Skatieties vairākus piemērus vadlīniju 7.sadaļā «Maksājumi 

projektiem» 



Vispārējie finanšu noteikumi – Maksājumi projektiem (4) 

Gala maksājums – 45 dienu laikā pēc gala atskaites 

Gala maksājuma 
aprēķins: 

Kopējie ziņotie attiecināmie 
izdevumi 

Minuss 

Iepriekš veikto maksājumu 
kopsumma 

Pelnīto procentu un 
ieņēmumu kopsumma 

Atklātās neatbilstības 

Pozitīvs rezultāts: 

Būs samaksāts atlikušais finansējums 

Negatīvs rezultāts: 

Tiks uzsākts atgūšanas process  



Jebkuriem pelnītiem procentiem vai ieguvumiem jābūt norādītiem 

starpposma un gala atskaitēs un tie samazina ziņoto attiecināmo 

izdevumu kopsummu.  

Ja ieņēmumus vai procentus neatskaita no ziņotiem  izdevumiem, 

jāiesniedz peļņas neesamības aprēķins.  

Finansējuma saņēmējam jāpierāda, ka trešās personas 

ieguldījums vai ieņēmumi no projekta īstenošanas nav peļņa. 

! Pārējos gadījumos ieņēmumi tiks atskaitīti no attiecināmo 

izdevumu kopsummas, kurai piešķir Programmas līdzfinansējumu. 
 

 

Atbilstība bezpeļņas noteikumiem 

Piešķirtam finansējumam nedrīkst noteikt mērķi vai rezultātu, lai iegūtu 

peļņu 



Izdevumu attiecināmība – Vispārējie noteikumi 

Dubultais finansējums ir nepieņemams!!! 

 

 

•Latvijas-Krievijas programmas 
līdzfinanasējums 

•Pašu budžets vai valsts budžets (izņemot 
speciālās programmas) 

V 
•Latvijas-Krievijas programmas 

līdzfinanasējums 

•Citu ES fondu finansējums X 
Ievērojiet 3E principu 

- Taupība (economy) (pieprasa saņēmējiem projekta 
resursus izmantot savlaicīgi, atbilstošā daudzumā un 
kvalitātē un par vislabāko cenu);  

- Efektivitāte (efficiency) (attiecas uz labāka attiecība 
starp patērētiem resursiem un sasniegtajiem 
rezultātiem); 

- Lietderība (effectiveness) (noteikto mērķu un 
paredzēto rezultātu sasniegšana). 

 



Izmaksām ir jārodas / jābūt veiktiem projekta īstenošanas periodā; 

Izmaksas ir paredzētas norādītas projektā kopējā budžetā, un tās ietilpst projekta 

aktivitātēs, kas noteiktas pilnā pieteikuma formā; 

Izdevumi nepieciešami projekta ieviešanai; 

Izdevumi ir identificējami un parbaudāmi; 

Izmaksas atbilst piemērojamo nodokļu un sociālo tiesību aktu prasībām; 

tās ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu pārvaldības prasībām, īpaši 

attiecībā uz taupību un lietderību; 

tās pamato rēķini vai dokumenti ar līdzvērtīgu pierādījuma vērtību. 

 

Izdevumu attiecināmība – Vispārējie noteikumi (2) 

NB!!! Geogrāfiskā attiecināmība – vadlīniju 6.7. sadaļa 

 



parādi un ar parādu atmaksu saistīti izdevumi (procenti); 

rezerves zaudējumiem vai saistībām; 

atbalsta saņēmēja deklarētās izmaksas, ko jau finansē no Savienības budžeta; 

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

zaudējumi, kas rodas valūtas maiņas rezultātā; 

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 
pārrobežu sadarbības partnervalstīm, nav noteikts citādi; 

kredīti trešajām personām; 

soda naudas, naudas sodi un tiesvedības izdevumi; 

ieguldījumi natūrā 

Izdevumu attiecinamība – Neattiecināmi izdevumi (Komisijas īstenošanas 
regulas 897/2014 49.pants) 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 1 «Personāla izdevumi» 

Vadlīniju 6.8.1. sadaļa 

Personāla izmaksu izdevumi ietver bruto izmaksas darbiniekiem, kurus nodarbina partneris un kuri ir iesaistīti projekta 
aktivitātēs; 

Ja organizācijā nav nepieciešamo cilvēkresursu, lai nodrošinātu projekta īstenošanu, šos speciālistus var nodarbināt, 
pamatojoties uz pakalpojumu līgumiem. Šajā gadījumā viņu izmaksas jāiekļauj budžetā 3. budžeta pozīcijā “Ārējās ekspertīzes 
un pakalpojumu izmaksas”; 

Galvenajam saņēmējam un saņēmējiem nav atļauts slēgt apakšlīgumus vienam ar otru vai to organizāciju darbiniekiem, kas 
iesaistīti projekta ieviešanā, lai veiktu projekta aktivitātes; 

Organizācija var pieņemt darbā speciālistu dažu projekta aktivitāšu īstenošanai no savas padotības iestādes (ja tas nav 
projekta saņēmējs). Ja noslēgti darba līgumi uz noteikto laiku, izmaksas jāiekļauj 1. budžeta līnijā “Personāla izdevumi”. Ja tiek 
noslēgts uzņēmuma līgums, izmaksas jāiekļauj 3. budžeta līnijā “Ārējās ekspertīzes un pakalpojumu izmaksas”. 

Piemērs: Pašvaldība, kas ir projekta partneris, var parakstīt līgumu ar padotībā esoša muzeja darbinieku, ja muzejs nav 
iesaistīts projekta īstenošanā kā partneris 

Visiem maksājumiem personālam jābūt pamatotiem ar attiecīgiem dokumentiem (līgumi, darba laika uzskaites tabeles, 
rīkojumu utt.). 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 1 «Personāla izdevumi»(2) 

Detaļas, kam jāpievērš uzmanība:  

Atvaļinājuma nauda sedz tikai projekta periodu 

Piemērs 1: Projekts uzsākts 01.07.2019. Darbinieks nolēma iet atvaļinājumā no 

01.09.2019. Atvaļinājums attiecas uz organizācijā nostrādāto periodu 01.01.2019.-

30.06.2019. 

Šajā gadījumā atvaļinājuma periods nesedz projekta īstenošanas periodu, līdz ar to 

atvaļinājuma nauda ir neattiecināma.  

Piemērs 2: Projekts uzsākts 01.07.2019. Darbinieks nolēma iet atvaļinājumā no 

01.09.2019. Atvaļinājums attiecas uz organizācijā nostrādāto periodu 01.05.2019.-

30.11.2019. 

Šajā gadījumā atvaļinājums tikai daļēji sedz projekta nostrādāto periodu, līdz ar to 

atvaļinājuma nauda ir neattiecināma periodam 01.05.2019.-30.06.2019., bet attiecināma 

periodam 01.07.2019.-30.11.2019. 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 1 «Personāla izdevumi» (3) 

Detaļas, kam jāpievērš uzmanība:  

Maksājums par veselības apdrošināšanu sedz tikai atskaites periodu 

Piemērs: Projekts uzsākts 01.07.2019. 1-ais atskaites periods ir 01.07.2019.-31.12.2019. 

Organizācija iegādājas polises darbiniekiem, kas darbojas periodā 01.10.2019.-

31.03.2020. un samaksāja 100 EUR par cilvēku. 

Attiecināmie izdevumi atskaites periodam 01.07.2019.-31.12.2019. tiks aprēķināti šādi:  

1) Vidēja cena par 1 dienu: 100EUR:183 dienas=0,55 EUR/diena 

2) Cena par polisi periodā 01.10.2019.-31.12.2019. būs0,55 EUR/diena* 92 dienas = 

50,60 EUR 

3) Atlikusi summa būs attiecināma atskaites periodā 01.01.2020.-30.06.2020. 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija  2 «Ceļa un uzturēšanās izmaksas 
izdevumi» 

Vadlīniju 6.8.2. sadaļa 

Ceļa un uzturēšanās izmaksas ir saņēmēju organizāciju darbinieku un citu personu izmaksas, kas saistītas ar viņu piedalīšanos projekta 
sanāksmēs, semināros vai pasākumos un ko papildina ceļojuma dokumentāri pierādījumi; 

Ārējo ekspertu un pakalpojumu sniedzēju ceļa un uzturēšanās izmaksas jāiekļauj attiecīgajos pakalpojumu līgumos un jāuzrāda 3. budžeta 
līnijā “Ārējās ekspertīzes un pakalpojumu izmaksas”.; 

Tiek ievērotas personāla un citu projektā iesaistīto personu maksimālās ceļa un uzturēšanās izmaksu likmes, un tās nepārsniedz izmaksas, 
kuras parasti maksā saņēmējs saskaņā ar likumiem un noteikumiem, ka arī tās likmes, kuras noteiktas ar EK; 

Dubultais finansējums nav atļauts: jebkuri ceļojuma izdevumi, kurus sedz dienas nauda (per diems) ir neattiecināmi; 

Piemēram: ja izmitināšanas izdevumi tiek segti no dienas naudas (per diems), šādi izdevumi nevar būt papildus apmaksāti vēlreiz 

 

Neaizmirstiet par tādiem pamatojošiem dokumentiem, kā biļetes, iekāpšanas kartes, pasākumu darba kārtībām utt.  

Pārbaudiet rēķinus, lai izvairītos no tehniskajām kļūdām.  

Piemēram: ja ir 1 rēķins par 2-iem lidojumiem, viens ir attiecināms uz projektu, bet 2-ais – nē 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 3 «Ārējās ekspertīzes un 
pakalpojumu izmaksas» 

Vadlīniju 6.8.3. sadaļa 

Izdevumi par ārēja pakalpojumu sniedzēja, eksperta vai konsultanta, kuru nodrošina valsts vai privāta 
struktūra, vai fiziskas personas, kas nav nodarbināts projektā, tajā skaitā arī tādas izmaksas kā finanšu 
pārvaldība, juridiskās konsultācijas (pieskaitāmās izmaksas).; 

Ārēju ekspertu un pakalpojumu sniedzēju darbam jābūt būtiskam priekš projekta un tām jābūt ieplānotam 
pieteikumā; 

Organizācija ir atbildīga par to, lai šīm izmaksām tiktu piemēroti publiskā iepirkuma noteikumi; 

Neaizmirstiet glabāt visu iepirkuma dokumentāciju un ārējo ekspertu darba rezultātus vai pakalpojumu 
piegādes materiālus 

Nav atļauts slēgt apakšuzņēmuma līgumus ar citām projekta saņēmēju organizācijām vai citu saņēmēju 
organizāciju darbiniekiem, kuri projektā jau strādā, pamatojoties uz darba līgumu; 

Projekta partnerim, kurš organizē projekta pasākumus, piederošo istabu īres izmaksas nav attiecināmas. 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 4 «Iekārtu izdevumi» 

Vadlīniju 6.8.4. sadaļa 

Iekārtu iegāde vai īre ir attiecināma uz 4. budžeta līniju “Iekārtu izdevumi” tikai tad, ja 
šādas iekārtas ir vajadzīgas projekta rezultātu sasniegšanai, iekārtas ir norādītas 
pieteikumā un partneri garantē to ilglaicīgu uzturēšanu; 

Dubultais finansējums nav pieļaujam – iekārtai nedrīkst būt finansētai no citiem ES 
fondiem vai starptautiskiem un vietējiem fondiem; 

Organizācija ir atbildīga par to, lai šīm izmaksām tiktu piemēroti publiskā iepirkuma 
noteikumi; 

Neaizmirstiet saglabāt visu iepirkuma dokumentāciju un piegādes pierādījumus 

Iekārtas nedrīkst iegādāties vai nomāt no cita projektu partnera.  
 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 5 «Infrastruktūra un to izveide» 

Vadlīniju 6.8.5. of sadaļa  

Dubultais finansējums nav pieļaujam – infrastruktūras izdevumiem nedrīkst būt 

finansētiem no citiem ES fondiem vai starptautiskiem un vietējiem fondiem; 

Organizācija ir atbildīga par to, lai šīm izmaksām tiktu piemēroti publiskā iepirkuma 

noteikumi; 

Neaizmirstiet saglabāt visu iepirkuma dokumentāciju un piegādes pierādījumus 

Infrastruktūrai jābūt publiski izmantojamai; tā īpašumtiesības un lietošanas veidu nevar 

mainīt; 

Vadlīnijās minētais apliecinošais dokumentu saraksts var būt papildināts saskaņā ar 

valsts tiesību aktiem. 



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 7 «Iepriekš radušies un pieteikuma 
sagatavošanas  izdevumi» 

Vadlīniju 6.8.6. sadaļa 

Iepriekš radušies izdevumi: pētījumu un dokumentācijas izstrādes izmaksas, kas ir tieši 

saistītas ar katras infrastruktūras un darba objekta infrastruktūras attīstību, tiek segtas 

kā reālas izmaksas līdz 7% no attiecīgajām, projekta infrastruktūrā plānotajām un 

darba objekta izmaksām. 

Sagatavošanas izmaksas tiek segtas kā vienreizējs maksājums 2000 EUR apmērā  

(programmas līdzfinansējums) par projektu par ceļa, tulkošanas un citām izmaksām, 

kas saistītas ar projekta pilnīga pieteikuma sagatavošanu.  



 

Izdevumu attiecināmība– Budžeta līnija 9 «Biroja un administratīvie 
izdevumi» 

Vadlīniju 6.8.7. sadaļa 

Biroja un administratīvie izdevumi sedz tekošas darbības izmaksas un administratīvos izdevumus 

partnerim,, kas īsteno projekta aktivitātes, piemēram, biroja īre, komunālie maksājumi, iekšējo 

sanāksmju organizēšana, bankas komisija par konta atvēršanu un administrēšanu (ja projekta 

īstenošanai nepieciešams atvērt atsevišķu kontu); 

Aprēķina kā vienotu likmi līdz 7% no attiecināmiem tiešajiem izdevumiem, izņemot izmaksas, kas 

rodas saistībā ar infrastruktūras veidošanu, un 

Pamatojošie dokumenti nav nepieciešami, bet Vadošā iestāde var pieprasīt pierādīt biroja un 

administrācijas izmaksu provizorisko sadalījumu / specifikāciju.. 

NB!! Kopēja finansējuma summa, kas plānota iepriekš radušiem izdevumiem un administratīviem izdevumiem nedrīkst 

pārsniegt 60 000 EUR par projektu.  



 

Izdevumu attiecinamība– pretkrāpšanas politika  

  

 

Krāpšana ir: 

nepatiesu, nepareizu vai nepilnīgu paziņojumu vai 

dokumentu izmantošana vai noformēšana, kā rezultātā 

Programmas līdzfinansējuma pušu finanšu iemaksu 

piesavināšanās vai nelikumīga ieturēšana; 

informācijas neizpaušana par īpaša pārkāpumu ar tādu pašu 

efektu; 

līdzekļu ļaunprātīga izmantošana citiem mērķiem, nevis 

tiem, kuriem tie sākotnēji tika piešķirti. Pierādīšanas 

dokumenti nav nepieciešami, bet vadošā iestāde var 

pieprasīt pierādīt biroja un administrācijas izmaksu 

provizorisko sadalījumu / specifikāciju. 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Vadošā 

iestāde ir absolūti neiecietīga pret krāpšanu un korupciju un 

atbalsta pārskatāmu finanšu un operatīvo vadību!!! 



 

Izdevumu attiecinamība– pretkrāpšanas politika (2) 

  

 

 

Nākamais solis: 

Izmeklēšana – viss 

būs pārbaudīts!! 

Lai novērstu un atklātu 

krāpšanas aktus un labotu 

to ietekmi uz programmas 

līdzfinansēto projektu 

īstenošanu, VI atbalsta 

trauksmes celšanu! 

Nebaidieties, ja neesat vainīgs! 

Turpiniet projekta ieviešanu! 

Uzmanieties, ja darāt kaut ko 

nepareizi! Jūs sagaida 

atvilkšana/korekcijas/atgūšana!!! 



Thank You! 
Paldies! 

Спасибо! 



Uzraudzība un izvērtēšana 
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.-2020.gadam 

Natālija Kulakova 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Attīstības instrumentu departamenta 

vecākā eksperte 



Uzraudzības un izvērtēšanas tiesiskais ietvars 

Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 897/2014 (2014. gada 18. augusts) 78.pants 

«Uzraudzība un izvērtēšana» 

 

 DG NEAR vadlīnijas par plānošanas/ programmēšanas, uzraudzības un izvērtēšanas 

sasaisti  

 

Praktisko vadlīniju projektu ieviešanai 3.2. sadaļa «Vadība un funkciju sadalījums projektā» 

un 5.sadaļa «Atskaites sagatavošana, uzraudzība un kontrole» 

 

 Granta līguma 7.pants «Ziņošana» un 12.pants «Izvērtēšana, uzraudzība, audits, projekta 

tehniskās un finanšu pārbaudes»   

 
 



Uzraudzības un izvērtēšanas tiesiskais ietvars 

Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 897/2014 (2014. gada 18. augusts) 78(3). pants: 

vadošā iestāde papildus ikdienas uzraudzībai īsteno uz rezultātiem vērstu programmas un 

projektu uzraudzību  

78 (2). pants – katra programma izstrādā gada uzraudzības un novērtēšanas plānu, ko 

iesniedz EK ar gada ziņojumu 

78 (5).pants – EK jebkurā brīdī var uzsākt programmas vai tās daļas izvērtēšanu vai 

uzraudzību  



Projektu uzraudzība,  
ko veic vadošā iestāde/ Apvienotais tehniskais sekretariāts  

Ikdienas projekta uzraudzība 

Galvenie 
uzraudzī

bas 
pasākum

i 

Starpposma vai 
noslēguma 
atskaites 

Pārbaudes 
projekta 

īstenošanas 
vietā un 
projekta 
vizītes  

Atbalsts un konsultācijas finansējuma 
saņēmējiem (semināri, individuālas 

konsultācijas utt.) 

Pārbaudes proj
ekta 

īstenošanas 
vietā 

projekta            
              

pēcuzraudzības
                period

ā 

skat. Praktisko vadlīniju projektu 

ieviešanai 5.sadaļu 

Projekta vadība 



Projektu uzraudzība,  
ko veic vadošā iestāde/ Apvienotais tehniskais sekretariāts  

ROM 
izvērtēša

nas 
kritēriji  

Nozīmīgum
s  

Efektivit
āte 

Lietderība  
Ilgtspēja 

Ietek
me 

Uz rezultātiem vērsta 

projektu uzraudzība (ROM) 

ROM eksperts 

skat. Praktisko vadlīniju projektu 

ieviešanai 5.sadaļu 



Projektu iekšēja uzraudzība 

Katrs projekts veic projekta 

iekšēju uzraudzību  

Iekšēja 
projekta 

uzraudzība 

Konsultācij
as ar 

iesaistītajā
m pusēm 

Projekta 
izvērtēš

ana 

Datu 
vākšana un 

analīze  

Projekta 
uzraudzī

bas 
grupa 

skat. Praktisko vadlīniju projektu 

ieviešanai 3.2.sadaļu 

Informācija ir jāsniedz 

projekta atskaitē!!! 

Projekta finansējuma 

saņēmēji   



Programmas uzraudzība un  izvērtēšana,  
ko veic vadošā iestāde 

Vadošā iestāde veic vai pilnvaro veikt: 

Ikdienas programmas uzraudzību (ņemot vērā datus no projektiem); 

uz rezultātiem vērstu programmas uzraudzību (ROM); 

programmas izvērtēšanu 

Vadošā iestāde regulāri sniedz informāciju par Programmas ieviešanu Apvienotajai Uzraudzības Komitejai 

NB! Finansējuma saņēmējiem ir jānodrošina pilnvarotajai personai pieeja dokumentiem 

vai informācijai, kas ir nepieciešami uzraudzības vai izvērtēšanas misijas pabeigšanai.       

skat. Praktisko vadlīniju projektu ieviešanai 5.sadaļu 



Finanšu kontrole, audits un citi kontroles pasākumi 

Finanšu kontrole un audits: 

Izdevumu pārbaude, ko veic valsts amatpersona (VARAM Investīciju uzraudzības departamenta 

darbinieks) Latvijas finansējuma saņēmēju veiktajos izdevumos un neatkarīgais auditors Krievijas 

finansējuma saņēmēju veiktajos izdevumos;  

Revīzijas iestāde veic auditus izlases veidā.  

NB! Finansējuma saņēmējiem ir jāļauj EK, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai, 

Eiropas Revīzijas palātai vai jebkuram šo iestāžu un struktūru pilnvarotajam ārējam 

auditoram pārbaudīt ES fondu līdzekļu izmantošanu projektā, veicot projekta dokumentu 

pārbaudi vai pārbaudi projekta īstenošanas vietā.   

skat. Praktisko vadlīniju projektu ieviešanai 5.sadaļu 



Rezultāta rādītāji  

Granta līguma 13.3. pants: «Vadošā iestāde var pieprasīt vadošajam finansējuma saņēmēju precizēt informāciju 

pieteikuma formā par projekta ieguldījumu programmas rezultāta rādītāju sasniegšanā pēc Eiropas Komisijas  

saskaņojuma saņemšanas par programmas rezultātu rādītāju aprēķināšanas metodiku»  

Vadošā iestāde ir saņēmusi Eiropas Komisijas saskaņojumu 



Grozījumi rezultāta rādītājos 

1.2. prioritāte – precizēts rezultāta rādītāju nosaukums  

1) Jaunu uz vietējiem resursiem balstītu pārrobežu produktu un pakalpojumu skaits 

2) Tūristu skaits, kas apmeklēja attīstīto vietējo produktu vai pakalpojumu    

2.1. prioritāte – precizēts rezultāta rādītāja nosaukums «Apmeklētāju skaits, kas apmeklēja atjaunotos vai 

jaunizveidotos dabas resursu objektus» 

2.2. prioritāte – precizēts rezultāta rādītāja nosaukums «Pasākuma dalībnieku īpatsvars, kam ir zināšanas par 

ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu» (līmenis 4 un augstāk), precizēta rezultāta rādītāja sākotnējās un mērķa 

vērtības aprēķināšanas metodoloģija, precizēts sākotnējās vērtības noteikšanas gads    

2.3. prioritāte – precizēts rezultāta rādītāja nosaukums «Pasākuma dalībnieku īpatsvars, kam ir zināšanas par 

ilgtspējīgu notekūdeņu apsaimniekošanu» (līmenis 4 un augstāk), precizēta rezultāta rādītāja sākotnējās un mērķa 

vērtības aprēķināšanas metodoloģija, precizēts sākotnējās vērtības noteikšanas gads    

3.1. prioritāte – precizēts rezultāta rādītāja nosaukums «Robežšķērsošanas punktu caurlaidības kapacitāte»,  

       precizēts sākotnējās vērtības noteikšanas gads, dzēst otrais rezultāta rādītājs  



Paldies! 
 



Projekta Atskaites 
Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības 

programma 2014-2020 

Jeļena Pastuškova 
Vadošā iestāde 



Pamatinformācija par projekta atskaiti 

Finanšu ieviešana 
Nebūtiskie 

projekta grozījumi 

Aktivitāšu 
ieviešana 

Rezultāti 

PROJEKTA 
ATSKAITE 

Projekts ziņo par 
progresu tā 
ieviešanā 

Pamats 
maksājuma 

veikšanai no VI 



Atskaites periodi (1) 

 
Projekta ieviešanas 

sākums  

- Sākuma datums 
01.06.2019 

- Ilgums 24 mēneši 

1 starpposma 
atskaite 

- Pārskata periods 
01.06.19 – 30.11.19 

- Iesniegšanas termiņš 
VI 30.01.2020  

2 starpposma 
atskaite 

- Pārskata periods 
01.12.19 – 31.05.20 

- Iesniegšanas 
termiņšsubmission to VI 

31.07.2020  

3 stārpprsma atskaite 

- Pārskata periods 01.06.20 – 
30.11.20 

- Iesniegšanas termiņš VI 
30.01.2021  

Gala atskaite 

- Pārskata periods 01.12.20 – 31.05.21 

- Apkopota informācija par visu 
projektu 01 -.06.19 – 31.05.21 

- Iesniegšanas termiņš VI 31.08.2021  

6 ieviešanas 
mēneši 

6 ieviešanas 
mēneši 

6 m. 

6 ieviešanas 
mēneši 
 

Pārskata periods ir 6 mēneši 



Pārskata periodi (2) 

 

Projekta ieviešanas 
sākums  

- Sākuma datums 01.06.2019 

- Ilgums 14 mēneši 

1 starpposma 
pārskats 

- Pārskata periods 
01.06.19 – 30.11.19 

- Iesniegšanas termiņš VI 
30.01.2020  

Gala ziņojums 

- Pārskata periods 01.12.19 – 31.07.20 

- Apkopota informācija par visu projektu  

 01.06.19 – 31.07.20 

- Termiņš iesniegšanai VI 31.10.2020 

6 ieviešanas 
mēneši 

8 
ieviešanas 

mēneši 
Pārskata periodu 
maiņa tikai ar VI 

saskaņojumu 



Individuālās partneru atskaites 

 

Latvijas partneru 

Individuālās 
atskaites 

VARAM Ierēdnis ERVR 

Krievijas partneru 
individuālās 

atskaites 

partnera atlasīts 
Auditors  

 

ERVR 

Izdevumu pārbaude – katram partnerim atsevišķi  

100% projekta izdevumiem jābūt pārbaudītiem 

Jāievēro termiņi 

2 nedēļas 
sagatavošanai 

4 nedēļas izdevumu pārbaudei un ERVR (Izdevumu 
un ieņēmumu pārbaudes pārskats) sagatavošanai 



Projekta konsolidētā atskaite 

 

Individuālās atskaites 
no katra partnera 

+ 
ERVR 

Konsolidētā 
atskaite 

+ ERVR no katra 
partnera 

+ vadošā partnera 
apliecinājums 

ATS izvērtē 
konsolidēto 

atskaiti 

VI veiks 
maksājumu 
vadošajam 
partnerim 

2 nedēļas 
sagatavošanai 

4 nedēļas 
sagatavošanai 

45 dienas 
maksājumu 

veikšanai 

Gadījumā ja papildus dokumentācija/ skaidrojumi būs nepieciešami atskaites 

apstiprināšana var būt apstādināta līdz pieprasīta informācija tiks saņemta 

Katra partnera 
atbildība 

Vadošā partnera 
atbildība 



Izdevumiem, kas 

iekļauti atskaitē jābūt 

veiktiem līdz noteiktā 

pārskata perioda 

beigām un projekta 

ieviešanas laikā 

Projekta izdevumu ziņošana 



Izņēmumi: 

Sagatavošanas izdevumi 

Retroaktīvie izdevumi 

Gala ziņojuma sagatavošanas 

izdevumi: 

Izdevumu pārbaude 

Projekta gala izvērtējums 

audits 

 

Projekta izdevumu ziņošana 



 Izņēmumi: 
Izdevumi saistītie ar atalgojuma izmaksām  

/jāiekļauj atskaites periodā, kad pēdējais maksājums saistīts ar atalgojuma izmaksām ir veikts/ 

Izdevumi, saistītie ar pasākumu organizēšanu un apmeklēšanu 
/jāiekļauj atskaites periodā, kad pasākums tika organizēts; ja pēdējie norēķini notiks nākamajā 
pārskata periodā, izdevumi, saistītie ar pasākuma apmeklēšanu var tikt iekļauti nākamajā 
pārskata periodā/ 

Izdevumi par precēm, kuras jāsadala atbilstoši faktiskajam izlietojumam  
/var būt iekļauti atskaites periodā atbilstoši preces daļējam vai pilnīgam izlietotojumam (tika 
norakstītas)/ 

Izdevumi kurus valsts ierēdnis/ auditors/ VI/ ATS uz laiku izņem no attiecīgās 
atskaites lai veiktu papildus pārbaudi 

/ja tiks uzskatīti par attiecināmiem var tikt iekļauti nākamajā  
atskaites periodā/ 

Projekta izdevumu ziņošana 



 

Jebkurā citā gadījumā ja 

izdevumi nav iekļauti 

konkrētajā starpposma 

atskaitē tie var tikt iekļauti 

nākošajā atskaitē tikai ar 

ATS/VI rakstisko 

saskaņojumu 

Projekta izdevumu ziņošana 



 

Projekta izdevumu ziņošana 

Jāaizpilda katram 
partnerim iekļaujot 
katru maksājumu 
veiktu no projekta 

konta 



 

Kas vēl ir svarīgs bez finanšu 
ieviešanas: 

Vai projekts ir uz pareizā ceļa? 

Virzība uz galvenajiem rezultātiem 
(sagatavotie projekti/ testa versijas)  

Galvenās veiktās aktivitātes  

Iesaistītie partneri 

Braucieni ārpus programmas teritorijas 

Lielākie apmeklētie pasākumi. Kas tika 
sasniegts? 

Problēmas/novirzes un atrastie risinājumi 

 

AKTIVITĀTES 

IZDEVUMI 

Informācija, kas jāiekļauj atskaitē 



 

Atskaites forma (piemērs) 

Aizpildās 
automātiski 
no projekta 
pieteikuma 

formas 

Jāaizpilda 
katram 

partnerim  



 

Atskaites forma (piemērs) 

Aizpildās 
automātiski 
no projekta 
pieteikuma 

formas 

Jāaizpilda 
katram 

partnerim  



Ievērojiet termiņus 

Nodrošiniet reālistisko informāciju, 

skaidrus aprakstus un skaidrojumus 

Nodrošiniet saskaņošanu ar 

uzskaites un grāmatvedības 

sistēmām, kontiem un ierakstiem 

Nodrošiniet atbilstošu finanšu un 

nefinanšu informāciju, saistošus 

pamatojošus dokumentus 

Nodrošiniet pilnu un brīvu piekļuvi 

dokumentiem, datubāzēm, uzskaites 

un grāmatvedības sistēmām, 

kontiem un pierakstiem, u.tml. 

 

Pienākumi un ieteikumi partneriem 

Atskaites sagatavošana 
parasti prasa vairāk laika 

nekā plānots 

Turi ikdienas papīra darbus kartībā 
(pamatojuma dokumentāciju, 

darba laika uzskaites lapas, foto) 

Auditori/valsts ierēdņi un ATS/VI var uzdot 
daudz jautājumu, esi gatavs atbildēt, 

komunicēt, nodrošināt papildus informāciju 

Maksājuma ātrums atkarīgs no katra 
partnera, auditora, ierēdņa, kas veiks 

izdevumu pārbaudi un ATS/MA 



Kas tālāk? Pirms ziņošanas! 

 
ATS nodrošinās 2 nedēļas pirms atskaites perioda beigām nosūtot 
vadošajam partnerim. Informācijai būs pieejamas mājaslapā 
septembrī!  

Atskaites Formas 

Būs pieejamas atskaites formā. 

 

Iinstrukcijas atskaites 
formu aizpildīšanai 

Tā ir vadošā partnera atbildība. 

 

Atskaites formas 
nodošana partneriem 

Pamatojuma 
dokumentācija 

 

Seminārs par atskaites 
sagatavošanu 

Var būt nodrošināta papīrā veidā vai kā elektroniskas kopijas. 
Minimāli pieprasīto izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts tiks 
ievietots mājaslapā. 
 

Tiks organizēts Latvijā un Krievijā rudens vudū. 

Izdevumu pārbaudes 
rokasgrāmata 

Ko obligāti vajag lietot auditoriem un ierēdņiem, kas veiks 
projektu izdevumu pārbaudi, tiks ievietota mājaslapā 



Thank You! 
Paldies! 

Спасибо! 



Sadarbība ar ATS 
Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības 

programma 2014.–2020.gadam  
Seminārs projekta ieviešanas uzsākšanai 

20.augustā 2019. Pleskava, Krievija  

22.augustā 2019. Daugavpils, Latvija 

Jeļizaveta Šibatovska 
Attīstības instrumentu departamenta 

Latvijas - Krievijas programmas nodaļas vecākais eksperts 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 



Apvienotā tehniskā sekretariāta funkcijas 

sniegt informāciju un konsultācijas 
pretendentiem 

sniegt projektu ieviesējiem informāciju un 
atbalstu, kas nepieciešama projektu īstenošanai 

organizēt Programmas popularizēšanas 
aktivitātes 

izplatīt informāciju par Programmu un tās 
projektiem 

sniegt atbalstu VI un AUK Programmas vadīšanā 

citas 

 



Palīdzība atbalsta saņēmējiem 

Individuālās konsultācijas 

Projektu / Informācijas menedžeri – tālrunis, e-pasts 

 

Konsultācijas klātienē 

galvenājā birojā un filiālēs 

 

Semināri klātienē un tiešsaistē 

specifiskās tēmas  

 

Programmas mājas lapa 

dokumenti, veidlapas, ziņas 



Individuālās konsultācijas – Projekta menedžeris 



Individuālās konsultācijas – Informācijas menedžeris 



Individuālās konsultācijas 



Semināri 2019-2020  

Pārskatu sagatavošanas semināri: oktobris (Rīga un Pleskava) 

starpposma pārskatu sagatavošana 

Izdevumu pamatojošie dokumenti 

audits, finanšu kontrole un uzraudzība 

piemēri 

Komunikācijas un redzamības semināri 

īpašas prasības 

Programmas vizuālās identitātes izmantošana 

Saziņa online un offline un redzamība 

piemēri 



Tīmekļa semināri 2019-2020 

Par specifiskām tēmām visiem ieinteresētajiem 
atbalsta saņēmējiem un projekta partneriem 
 

Materiāli būs pieejami Programmas mājas lapā 
 

Programmatūra: Skype, GoToMeeting, Zoom 
 

Jautājumu un atbilžu sesija 

 



Jūsu priekšlikumi semināriem 

1. Padomājiet par vissvarīgākajām tēmām 

2. Uzrakstiet Jūsu priekšlikumus semināriem: 

   

   Klātienē     Tiešsaistē 

 

3. Pielīmējiet lapiņas pie tāfeles 

Palīdziet mums izstrādāt saturu, kas atbilst Jūsu vajadzībām! 

Paldies! 



Pasākumi 2019 

Eiropas sadarbības diena 

 Pleskava – 7.septembrī 

 Rīga – 18.septembrī 

 Sanktpēterburga –  25.septembrī 

 

 



Programmas mājas lapa 

Ziņas 

Vadlīnijas, līgumi un veidlapas 

Semināra materiāli 

Atbalsta saņēmēju sadaļa 

Informācija un apstiprināta pieteikuma forma 

Kontakti 

www.latruscbc.eu 



Sekojiet mums sociālajos tīklos 

  Facebook: @latruscbc 

   

  Twitter: @latruscbc 

   

  Newsletter: www.latruscbc.eu 

 

 

Uzziniet jaunākās ziņas un pasākumus! 



Paldies! 


