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Skaidrojums par izmaksu procentuālo ierobežojumu piemērošanu Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos 
 

Finanšu ministrija kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda (turpmāk – ES fondi) vadošā iestāde (turpmāk – vadošā iestāde) sniedz skaidrojumu par 

kārtību, kādā piemērojami projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas, 

būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu procentuālie ierobežojumi no ES fondiem 

līdzfinansētajos projektos, pamatojoties uz vadošās iestādes vadlīniju Nr. 2.1. “Vadlīnijas 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā”1 18.2., 

18.3.apakšpunktiem un 61.punktu (turpmāk – vadlīnijas Nr. 2.1.). 

 

Lai nodrošinātu korektu izmaksu procentuālo ierobežojumu uzskaiti un izdevumu 

attiecināmību, procentuālos ierobežojumus projekta dzīves ciklā var fiksēt un koriģēt zemāk 

norādītajā kārtībā: 

1) gadījumos, ja attiecīgo izmaksu veidu/-us un to procentuālos ierobežojumus paredz 

Ministru kabineta noteikumi, kas reglamentē specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – 

SAM) vai pasākuma (turpmāk – SAMP) ieviešanu, izmaksu procentuālo īpatsvaru 

pirmo reizi fiksē, apstiprinot projekta iesniegumu; 

2) projekta īstenošanas periodā nesamazina projekta budžeta izmaksu pozīciju absolūtos 

skaitļos, uz kuru attiecināmi iepriekšminētie procentuālie ierobežojumi, ja iestājas kāds 

no zemāk minētajiem gadījumiem: 

2.1) ja projekta īstenošanas laikā rodas ietaupījums, bet projekta iesniegumā paredzētie 

mērķi un rādītāji tiek sasniegti; 

2.2) ja projekta īstenošanas laikā tiek konstatētas neatbilstoši veiktas izmaksas, kas nav 

pēc būtības saistītas ar projekta budžeta izmaksu pozīciju, uz kuru attiecināmi 

procentuālie ierobežojumi, un rezultātā tiek samazinātas projekta kopējās 

attiecināmās izmaksas. 

 

Vienlaikus, projekta budžeta izmaksu pozīciju, uz kuru attiecināmi iepriekšminētie 

procentuālie ierobežojumi, var samazināt gadījumos, ja projekta finansējuma saņēmējs pats 

ierosina grozījumus projektā, kuri paredz samazināt projekta budžeta izmaksu pozīciju, uz 

kuru attiecināmi iepriekšminētie procentuālie ierobežojumi. 

Apstiprinot maksājuma pieprasījumu, kurā ir iekļautas izmaksas, uz kurām attiecas 

Ministru Kabineta noteikumos par SAM/SAMP ieviešanu noteiktais procentuālais 

ierobežojums, saskaņā ar vadlīniju Nr. 2.1. 56. punktu ņem vērā absolūtos skaitļus, kas nevar 

pārsniegt procentuālo īpatsvaru, kas šajā skaidrojumā norādītajā kārtībā ir iepriekš fiksēts 

projekta iesniegumā vai projekta grozījumos, ja attiecināms, pret kopējām attiecināmajām 

izmaksām.  

 

                                                           
1 http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi  
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