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Prezentācijas kopsavilkums: 
 

• Izdevumu-ieguvumu analīze (CBA): 

Definīcija, mērķi un struktūra 

• Risinājumu un tehniski ekonomiskā analīze 

• Finansiālā analīze un pamatojums ES 

finansējuma piešķiršanai 

• Ekonomiskā analīze 

• Jutīguma un riska analīze 

• Projekti, no kuriem gūst ieņēmumus (55. 

pants) 

 

• ES piešķīruma aprēķināšana: skaitlisks 

piemērs 

Satura 
rādītājs 
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CBA 

vadlīnijas 

 Regula Nr. 1083/06 nosaka, ka 
Komisija sniedz ieteikumus par 
izdevumu un ieguvumu analīzes 
metodiku 

 

Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts ir 
izstrādājis darba dokumentu ar mērķi:  

 

• piedāvāt kopīgus darba noteikumus, kas 
jāizmanto izdevumu un ieguvumu analīzē, 
pieļaujot dalībvalstu fleksibilitāti; 

 dalībvalstīm ir jāizstrādā pašām savi pamatnoteikumi 
izdevumu un ieguvumu analīzei; 

 

• izklāstīt ES finansējuma piešķiršanas 
metodi (55. panta piemērošana). 
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DEFINĪCIJA:  
 Izdevumu un ieguvumu analīze 

(CBA) ir publisko investīciju projektu 
izvērtēšanas metodika. 

 
MĒRĶI: CBA izmanto, lai noteiktu: 

• labāko iespējamo alternatīvu; 

• finanšu resursus, kas nepieciešami 
projekta īstenošanai; 

• projekta ietekmi uz reģionu, kurā tas 
tiks ieviests; 

• projekta riskus un tā finansiālo un 
ekonomisko ietekmi. 

Definīcija  

un 

mērķi 
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CBA un lieli projekti, kas īstenoti ar 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

atbalstu 
 

• Izvērtēt, vai ir vērts līdzfinansēt 

projektu 

– ekonomiskā pievilcība, 

– ieguldījums ES reģionālās politikas mērķu 

sasniegšanā. 
 

• Izvērtēt, vai projektam ir 

nepieciešams līdzfinansējums 
– “finansējuma deficīta” metode 

 

Kādēļ lieliem 
projektiem 

nepieciešams 
veikt CBA? 
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CBA loma 

finansējuma 

piešķiršanā 

Finanšu 
piešķīrumi 

dalībvalstīm 
un reģioniem 

Programmu un 
prioritāšu 

noteikšana 

Projekti 

 

Makroekonomiskie 
kritēriji 

 

CBA un “finansējuma 
deficīta” metode 

Mikroekonomiskie 
kritēriji 

Ietekme uz 
reģiona 
attīstību 

Kopienas 
stratēģiskās 

vadlīnijas 

Sociāl-
ekonomiskie 

apstākļi 
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METODIKA 
 

• noteikt projekta ietekmi, tās apmēru un 
aprēķināt naudas izteiksmē (ja 
iespējams);  

• noteikt projekta papildu izmaksas un 
ieguvumus noteiktā laika periodā; 

• noteikt tīros ieguvumus (ieguvumus – 
izmaksas) un diskontēt tos uz 
pašreizējo brīdi; 

• aprēķināt rezultātu rādītājus un izdarīt 
secinājumus par projekta pievilcību  

Izdevumu – 

ieguvumu 

analīzes 

metodika 

(īsumā) 
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CBA STRUKTŪRA 

1. Risinājumu un tehniski ekonomiskā 

analīze:  Kā var sasniegt mērķi? Vai izvēlētie risinājumi ir 

tehniski un ekonomiski pamatoti? 

2. Finansiālā analīze:         Cik liels finansējums ir 

nepieciešams, lai īstenotu izvēlēto risinājumu? 

3. Ekonomiskā analīze:                                
Kāda ir ietekme uz reģionu, kur tiks īstenots projekts? 

4. Risku analīze:                                               
Kādi ir visiespējamākie finansiālie un ekonomiskie rezultāti? 

CBA 

galvenie 

elementi  
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1. RISINĀJUMU UN TEHNISKI 

EKONOMISKĀ ANALĪZE 

 

1. solis. Makroekonomikas un nozares 

konteksts 

2. solis. Risinājumu noteikšana 

3. solis. Tehniski ekonomiskā analīze 

4. solis. Risinājuma izvēle 
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1. solis. MAKROEKONOMIKAS UN 

NOZARES KONTEKSTS 

 

 Tās mērķis ir izstrādāt scenāriju, kura 

ietvaros projekts tiks īstenots 

 

 Galvenokārt šīs analīzes mērķis ir apkopot 

nepieciešamo informāciju, lai prognozētu 

projekta galaproduktu/pakalpojumu 

pieprasījumu 

  

Makro-

ekonomikas 

konteksts 
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PIEPRASĪJUMA ANALĪZE 

 
Pieprasījuma analīze ļauj noteikt investīciju 

nepieciešamību, izvērtējot: 

 
• pašreizējo pieprasījumu (izmantojot modeļus un 

faktiskos datus); 

 
• prognozēto pieprasījumu (no makroekonomikas un 

nozaru prognozēm un pieprasījuma elastīguma 

aprēķiniem līdz būtiskām cenām un ienākumiem); 

 
• izraisīto pieprasījumu (atkarībā no izvēlētā 

risinājuma). 

Pieprasījuma  

analīze 
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 2. solis. RISINĀJUMU NOTEIKŠANA 

 

 Tās mērķis ir noteikt investīciju 
alternatīvas un to raksturīgās iezīmes. 
Nosakot alternatīvas, ļoti svarīga 
informācija ir katras alternatīvas 
izraisītais pieprasījums.  

 
 Vienmēr jāanalizē vismaz divi no trīs 

risinājumiem: 

 neko nemainīt, 

 veikt minimālus uzlabojumus, 

 veikt uzlabojumus. 

 

Risinājumu 

analīze 
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Ņemiet vērā, ka CBA veic diferencēti, t.i., 

ņemot vērā atšķirības starp 

 
• scenāriju, kurā iekļauts projekts (veikt 

uzlabojumus vai veikt minimālus 

uzlabojumus); 

• scenāriju, kurā nav iekļauts projekts (neko 

nedarīt vai dažos gadījumos – veikt 

minimālus uzlabojumus). 

 

Svarīga ir to projektu ietekme, kurus 

īstenojot tiek paplašināti esošie tīkli 

 

Diferencēta 

pieeja 



LV 

14 

3. solis. TEHNISKI EKONOMISKĀ 

ANALĪZE 

 

Tajā nosaka iespējamos projekta ekonomiskos 

(kapitāls, darbaspēks, tehnoloģijas), 

reglamentējošos un pārvaldības ierobežojumus, 

un saistītos risinājumus.  

 

4. solis. RISINĀJUMU IZVĒLE 

 

Balstoties uz tehniski ekonomiskās analīzes 

rezultātiem, ir jāizvēlas vispiemērotākais 

risinājums. 

 

Risinājumu 

izvēle 
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Finansiālā 

analīze 

2. FINANSIĀLĀ ANALĪZE     

FINANSIĀLĀ 

ILGTSPĒJA 

FINANSIĀLAIS 

IENESĪGUMS 

Kāds ir projekta finansiālais ienesīgums? 

Kā projekts tiks finansēts?  

Kāds būs ES ieguldījums? 

Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz projekta 

finansiālā analīze. 

FINANSIĀLĀ DZĪVOTSPĒJA 
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Finansiālā analīze 
 
 

Metodika: diskontētā naudas plūsma (DCF)  

• Noteiktā pārskata periodā tiek ņemtas vērā tikai 
naudas plūsmas (t.i. – netiek ņemta vērā 
amortizācija, rezerves neparedzētiem gadījumiem, 
u.c.) 

• Naudas plūsmas tiek diskontētas uz pašreizējo brīdi 

 

Finansiālās analīzes mērķi ir:  

• izvērtēt investīciju un (valsts) kapitāla finansiālo 
ienesīgumu; 

• noteikt aptuveno (minimālo) nepieciešamo 
finansējumu no fondiem; 

• pārbaudīt projekta finansiālo ilgtspēju. 

Finansiālā 

analīze 
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Nozare Pārskata periods 

Enerģētika 15-25 

Ūdenssaimniecība un 

vide 

30 

Dzelzceļš 30 

Ceļi 25-30 

Rūpniecība 10 

Citi pakalpojumi 15 

 Pārskata periods: laika periods, par kuru 

sniegtas prognozes izdevumu un 

ieguvumu analīzē. Šis periods atspoguļo 

laiku, kad aktīvs ir ienesīgs.  
 

 Kad vien iespējams, ir jāņem vērā 

atlikusī vērtība 

CBA 

veikšanas 

periods 
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Nākotnes naudas plūsmu 
diskontēšana… 

• Kādēļ? 

Šodien 1 EUR ir vairāk vērts nekā 1 EUR rīt 

(kapitāla alternatīvās izmaksas) 

• Kā? 

Nosakiet (t.i. diskontējiet) nākotnes vērtības pašreizējo 
vērtību: 

 

  

 

kur: 

P = pašreizējā vērtība 

F = nākotnes vērtība 

r = diskonta likme 

n = gadu skaits   

 n
r

F
P




1

  Diskontēšana 
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…lai noteiktu ienesīguma rādītājus 

 

Neto pašreizējā vērtība (NPV) 

 

 

 

Iekšējā ienesīguma norma – internal rate of 
return (IRR) 

 

 

 

kur CFt  ir projekta naudas plūsma gadā t 
 

       n

n
n

t
t

t

r

CF

r

CF

r

CF

r

CF
NPV
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 un 
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NPV 

 un 

IRR 

Attiecība starp NPV un IRR 

FDR 

FNPV 

FRR 

Ja  FDR tad FNPV 

FDR < FRR FNPV > 0 

FDR = FRR FNPV = 0 

FDR > FRR FNPV < 0 

Uzmanību! Dažos gadījumos FRR nevar 

aprēķināt vai var būt vairāki risinājumi. 

NPV parasti ir uzticamāks rādītājs. 
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Diskonta 

likme 

 Reālos apstākļos 5% diskonta likme tiek 
ieteikta kā standarta likme publisko 
investīciju projektiem, kas tiek 
līdzfinansēti no fondiem.  

 

 Atkāpes no 5% diskonta likmes ir pieļaujamas 
atkarībā no šādiem faktoriem: 

 -  specifiski dalībvalsts makroekonomiskie 
apstākļi, 

 -  investors (publisks/privāts),  

 -  nozare (piem., transports, vide, enerģētika, 
u.c.). 

 

 Jāpiemēro vienādas diskonta likmes 
līdzīgiem projektiem vienā un tajā pašā 
reģionā/dalībvalstī  
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Investīciju ienesīgums 

 FNPV/C un FRR/C 

 Investīciju atdeves rādītājs, kuru aprēķina, 

neņemot vērā visus finansēšanas avotus (t.i., 

neatkarīgi no projekta finanšu struktūras) 

Izmantojamās naudas plūsmas: 

- investīciju izmaksas 

- darbības un uzturēšanas izmaksas 

+ ieņēmumi 

+ atlikusī vērtība 

Aprēķinot FNPV/C un FRR/C, netiek ņemti vērā 

finanšu resursi 

Investīciju 

ienesīgums 
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Kapitāla ienesīgums 

 FNPVK un FRR/K 

 Projekta atdeves rādītājs, ko aprēķina ņemot 
vērā tā finanšu struktūru, bet neņemot vērā 
investīciju izmaksas, t.i., dalībvalsts 
“investora(-u)” ienesīgumu 

Izmantojamās naudas plūsmas: 

- dalībvalsts kapitāla ieguldījums (kas nav ES 

piešķīrums) 

- darbības un uzturēšanas izmaksas 

- kredītu atmaksa (ja tādi ir) 

+ ieņēmumi 

+ atlikusī vērtība 

 

Pašu 

kapitāla 

ienesīgums 
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Finansiālā ilgtspēja 
 Tiek noteikta, lai pārbaudītu, vai finanšu 

resursi (tajā skaitā projekta ieņēmumi) sedz 
izmaksas visā projekta ieviešanas laikā 

Izmantojamās naudas plūsmas: 

- investīciju izmaksas 

- darbības un uzturēšanas izmaksas 

- kredītu atmaksa (ja tādi ir) 

+ visi finanšu resursi (dalībvalsts un ES) 

+ ieņēmumi 

Pārbaudiet, vai summārās (nevis diskontētās) 
tīrās naudas plūsmas ir pozitīvas visos 
pārskata perioda gados.  

Finansiālā 

ilgtspēja 
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Finansiālais ienesīgums 

Finansiālais 

ienesīgums 

Tabula 2.5. Investīciju iekšējās ienesīguma normas aprēķins 

Diskonta likme 6,0% 

Gadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ieņēmumi -             -            -            3,0           3,0              3,0           3,0        3,0        3,0        3,0           

Atlikusī vērtība -             -            -            -            -               -           -         -         -         20            

Ieņēmumi kopā -            -            3,0           3,0              3,0          3,0        3,0        3,0        23,0         

Darbības izmaksas -             -            -            2,0           2,0              2,0           4,0        2,0        2,0        2,0           
Investīciju izmaksas 10,0           25,0         20,0         -            -               -           -         -         -         -            

Izmaksas kopā 10,0          25,0         20,0         2,0           2,0              2,0          4,0        2,0        2,0        2,0           

Tīrā naudas plūsma 10,0  -        25,0  -       20,0  -       1,0           1,0              1,0          1,0  -      1,0        1,0        21,0         
Diskontētā tīrā np 9,4  -          22,2  -       16,8  -       0,8           0,7              0,7          0,7  -      0,6        0,6        11,7         

FRR/C -10,2% 

FNPV/C -33,95 
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Finansiālā ilgtspēja 

Finansiālā 

ilgtspēja 

Pārliecinieties, vai katru gadu pietiek 
naudas līdzekļi, lai segtu investīciju vai 
darbības izmaksas 

Tabula 2.4. Finansiālā ilgtspēja  

Gadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dalībvalsts ieguldījums 3 8 9 

ES ieguldījums 7 17 11 

Privātais kapitāls 0 0 0 

Ieņēmumi -             -            -            4,0           4,0              4,0           4,0        4,0        4,0        4,0           

Atlikusī vērtība 

Ieņēmumi kopā 10 25 20 4 4 4 4 4 4 4 

Darbības izmaksas 

 
-             -            -            3,0           3,0              5,0           3,0        3,0        3,0        3,0           

Investīciju izmaksas 10,0           25,0         20,0         -            -               -           -         -         -         -            

Izmaksas kopā 10 25 20 3 3 5 3 3 3 3 

Tīrā naudas plūsma 0 0 0 1 1 -1 1 1 1 1 

Summārā tīrā np 0 0 0 1 2 1 2 3 4 5 
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ES piešķīruma pamatojums 

ES 

piešķīruma 

pamatojums 

ES piešķīrums ir paredzēts, lai segtu projekta 

finansējuma deficītu. Kopienas ieguldījuma mērķis ir 

nodrošināt noteiktu finansiālā ienesīguma līmeni, lai 

projektu varētu īstenot. 

FNPV (bez ES 

ieguldījuma) <0 

FNPV⇨0 

 

“finansējuma 
deficīta” 
metode 

Finansiālā ilgtspēja 

FNPV/C FNPV/K 

ES 
piešķīrums 
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Kas ir “finansējuma deficīts”? 

Finansējuma deficīta likme:   

DIC

DNRDIC
R




Finansējuma 

deficīts 

Finansējuma deficīts ir daļa no investīciju izmaksām, 

ko nesedz projekta tīrie ieņēmumi. Finansējuma 

deficīta likme atbilst 100% no bruto pašfinansēšanas 

robežas. 

* diskontētie tīrie ieņēmumi = + diskontētie ieņēmumi            

– diskontētās ieviešanas izmaksas + diskontētā atlikusī 

vērtība 

DIC: diskontētās investīciju izmaksas 

DNR: diskontētie tīrie ieņēmumi* 

Finansējuma deficīts 

R% 

Bruto 

pašfinansēšanas 

robeža 

(100-R)% 
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3. EKONOMISKĀ ANALĪZE 
  

Tās mērķis ir novērtēt projekta 

ekonomisko pievilcību, 

– nosakot ekonomiskās darbības 

rādītājus (ENPV, ERR, B/C); 

– nosakot nemonetāru ekonomisko ietekmi. 
 

Ekonomiskā analīze aplūko projektu no 

visas sabiedrības viedokļa, bet 

finansiālā analīze - no 

īpašnieka/operatora viedokļa. 

Ekonomiskā 

analīze 
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Ekonomiskās analīzes pamatojums  

Ekonomisko analīzi veic pēc ēnu 
(uzskaites) cenām: 

• ieguldījumi projektā jāvērtē pēc 
alternatīvām izmaksām (piem., 
darbaspēka alternatīvās izmaksas ir 
atkarīgas no tā, vai darbinieks ir 
iepriekš bijis nodarbināts vai nē); 

• projekta rezultāti jāvērtē pēc patērētāju 
vēlmes maksāt (piem., vēlme maksāt 
par labāku ūdens kvalitāti upēs). 

 

Ekonomiskā 

analīze 
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• finanšu (novērotās) cenas var būt 

sagrozītas vai pat neesošas; tās ne 

vienmēr atspoguļo alternatīvās izmaksas 

un vēlmi maksāt; 

• sākot ar finansiālās analīzes naudas 

plūsmām, ir jāaprēķina šādas 

ekonomiskās naudas plūsmas: 
 

– fiskālā korekcija, 

– ārējo izmaksu iekļaušana, 

– no tirgus uz ēnu (uzskaites) cenām (citu tirgus 
izkropļojumu korekcijas). 

  

Ekonomiskā 

analīze 
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Fiskālās korekcijas 

• Netiešie nodokļi – neiekļauj 

ekonomiskajā analīzē (piem., PVN) 

• Tiešie nodokļi – no ekonomiskajām 

cenām atņem tiešos nodokļus (piem., 

darba algas) 

• Nodokļus, kas attiecas uz ārējām 

izmaksām, var iekļaut, bet izvairieties no 

to atkārtotas iekļaušanas aprēķinā!  

• Tīros pārveduma maksājumus neiekļauj 

aprēķinā (piem., sociālās 

apdrošināšanas maksājumi) 

 

Fiskālās 

korekcijas 
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Ārējo izmaksu iekļaušana 
 Tiek izmantotas divas pieejas, lai 

noteiktu izdevumus un ieguvumus, kuri 
netiek ņemti vērā finansiālajā analīzē: 

1. “atklātās priekšrocības metodes” attiecas 
uz novērotās uzvedības vērtībām (piem., 
hedoniskā metode, ceļošanas izmaksu 
metode); 

2. “noteiktās priekšrocības metodes” tieši 
prasa personai noteikt tās vēlmi maksāt 
(piem., kontingenta vērtējums). Pastāv 
subjektīvu rezultātu iespēja. 

 

Ārējo 

izmaksu 

iekļaušana 
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Citas korekcijas 
• Pat pēc fiskālo un ārēju apstākļu 

korekciju veikšanas, cenas tirgus 
izkropļojumu dēļ (piem., monopoli, 
tirdzniecības ierobežojumi, minimālās 
algas, u.c.) joprojām var neatspoguļot 
alternatīvās izmaksas vai vēlmi maksāt). 

• Jāņem vērā iespējami izkropļojumi 
(piem., robežcenas vai robežizmaksas, 
ēnu algas, u.c.). 

• Tirgus cenas var pārvērst ēnu cenās, 
piemērojot konversijas faktorus.  

Ēnu 

(uzskaites) 

cenas 
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Sociālā diskonta likme 
 

• Sociālajai diskonta likmei ir jābalstās uz 
ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi un 
ieguvumiem ilgtermiņa perspektīvā. 

 

• Dalībvalstīs, kas pretendē uz Kohēzijas 
fonda finansējumu, piemēro 5,5% 
sociālo diskonta likmi (citās valstīs – 
3,5%). 

 

• Līdzīgos projektos ir jāizmanto vienāda 
sociālā diskonta likme.   

Sociālā 

diskonta 

likme 
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Ekonomiskās analīzes rezultāti 
 Izmantojot ekonomiskās naudas plūsmas, kas 

izteiktas ēnu cenās, un sociālo diskonta likmi, 
var noteikt tādus rādītājus kā: 

• ekonomiskā neto pašreizējā vērtība 
(ENPV): projekts ir pievilcīgs no 
sociālekonomiskā viedokļa, ja ENPV ir 
lielāks par 0; 

• ekonomiskā ienesīguma norma 
(ERR): ERR ir jābūt lielākai par sociālo 
diskonta likmi; 

• ieguvumu un izmaksu attiecība (B/C): 
B/C jābūt lielākai par 1. 

Kurš ir 

labākais 

lēmums? 
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CBA 

un 
finansējuma 

deficīta 
metode 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Finansējuma deficīta metode -   
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ekonomiskā analīze   

Finansiālā analīze   

ES  finansējums   

ENPV > 0   

  
i Uz priekšu: projekta ieviešanas  

rezultātā 

 resursi tiks izlietoti efektīvāk   

  
  

P
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E
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E
 

  
L

Ē
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R
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N
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Ē

J
U

M
U

 
- 

  

ENPV > 0 , FNPV  ?  0     
  

Projekts ir ekonomiski pievilcīgs 

un finansiāli dzīvotspējīgs   

ENPV < 0   

Noraidīt: reģions iegūs vairāk,  

ja šis projekts netiks īstenots  .     
  

FNPV < 0   

Piešķirt finansējumu:  

nepieciešams finansējums  

no ES fondiem, lai nodrošinātu 

projekta īstenošanu. .   
  

FNPV   > 0   

Nepiešķirt finansējumu: 

projektu var īstenot bez  

finansējuma no ES fondiem.   
.   

  

2000 - 2006   
Finansējuma deficīta segšana   -   

  

2007 - 2013   
- Finansējuma deficīta līdzfinansēšana -   

  

S
tim

u
li 

  

K
o
m

p
ro

m
is

i 
- 
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4. JUTĪGUMA UN RISKA ANALĪZE 

 

 Šī analīze ir jāiekļauj izdevumu un ieguvumu 

analīzē, lai novērstu neskaidrības. 

  To var izdarīt, veicot divus galvenos soļus: 

 

 1) jutīguma analīze ar mērķi noteikt projekta 

kritiskos mainīgos; 

 

 2) riska analīze: mainot kritiskos mainīgos, ir 

iespējams aprēķināt sagaidāmos finansiālos 

un ekonomiskos ieguvumus. 

Jutīguma 

un riska 

analīze 
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Jutīguma analīze 
• Analīzes gaitā par dažiem procentiem 

(piemēram – 20%) izmainiet projekta faktoru 
(piem., izejmateriāli, zeme, algas, bet ne tikai 
faktoru “investīciju izmaksas”) vērtības. 

• Nosakiet kritiskos mainīgos, piemēram, 
mainīgie, uz kuru izmaiņām rezultātu rādītāji ir 
visjutīgākie (piem., FNPV/C vai ENPV). 

• Par jutīgiem parametriem uzskata tādus 
mainīgos, kuru vērtības izmaiņa par 1% 
izraisa: 
– IRR izmaiņu par 1% (vienu procentu); 
– NPV izmaiņu par 5%. 

Jutīguma 

analīze 
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• Interesantu informāciju sniedz mainīgā 

pārmaiņas punkts. Tā ir kritiskā mainīgā 

vērtība, pie kuras NPV maina savu zīmi 

(piem., iespējams aprēķināt, ka, ja 

ietaupītais ceļošanas laiks samazinās 

par, piemēram, 15%, ENPV kļūst 0). 

• Tomēr jutīguma analīze vien nesniedz 

informāciju par izmaiņu varbūtību, ir 

nepieciešams veikt riska analīzi! 

Jutīguma 

analīze 
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Riska analīze 

• Jānovērtē to kritisko mainīgo varbūtību 

sadalījums, kuri tika noteikti jutīguma 

analīzē. 

• Varbūtību sadalījums var būt atsevišķs 

vai nepārtraukts, un tas var balstīties uz 

objektīviem (piem., laiks) vai 

subjektīviem (piem., speciālista 

atzinums) datiem 

• Kad ir noteikts kritisko mainīgo varbūtību 

sadalījums, ir iespējams aprēķināt 

projekta sagaidāmos rezultātu rādītājus. 

Riska 

analīze 
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• Ir iespējams aprēķināt arī ienesīguma 

rādītāju varbūtību sadalījumu, no kura 

var iegūt noderīgu informāciju lēmuma 

pieņemšanai (piem., kāds ir ienesīgums, 

ja ENPV ir negatīvs?). 

• Visi ieguvumu rādītāji, kas pieteikuma 

veidlapā tiek iekļauti kā CBA rezultāti ir 

sagaidāmā vērtība, kuru iegūst no riska 

analīzes. 

• Attiecīgi, nejaušību iekļaušana 

atbilstīgos izdevumos ir jāpamato ar 

riska analīzes rezultātiem. 

Riska 

analīze 
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Projekti, no kuriem gūst 

ieņēmumus 

Regulas Nr. 1083/2006  

55. pants 
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55. pants 

Projekti, no kuriem gūst ieņēmumus 

• “Finansējuma deficīta” metode ir 
apstiprināta kā pamats ES 
piešķīrumiem projektiem, no kuriem 
gūst ieņēmumus.   

• Tomēr, lai modulētu fondu ieguldījumu 
un tiktu ņemti vērā kopējie ieņēmumi, 
Regulas Nr. 1083/2006 55. pants 
paredz atbilstīgu izdevumu 
modulēšanu. 

 

 Ņemiet vērā, ka plānošanas periodā 
2000. - 2006. gadam tiek modulēta 
līdzfinansējuma likme.  
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2000.-
2006.  

Kohēzijas 
fonds 

Struktūrfondi 

85% 

CR 

100% DNR/DIC 15% 

75% 

CR 

100% DNR/DIC 25% 

40% 

Komisijas “skaidrojums” 

Regulā noteiktie 
maksimālie apjomi 

Līdzfinansē-
juma likmju 
modulēšana 
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2007.-
2013. 

Struktūrfondi un Kohēzijas fonds 

Atbilstīgu 
izdevumu 
modulēšana 

80 milj. 
EUR 

100% DNR/DIC 

ES 
piešķīrums 

ES piešķīrums kā projekta bruto pašfinansēšanas robežas funkcija, 
pieņemot, ka kopējie atbilstīgie izdevumi ir 100 miljoni EUR un 
prioritārā virziena līdzfinansējuma likme ir 80% 

 Visiem fondiem jāpiemēro vienota metodika. 

 ES piešķīrums ir lineārs attiecībā pret projektu 

tīriem ieņēmumiem. 

 Uzlabots sviras efekts (vairs netiek veikta 

finansējuma deficīta segšana). 
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55. Pants – piemērošanas joma  
 

• Šis pants attiecas uz visiem projektiem (ne tikai 

lieliem projektiem). 
 

• Šis pants attiecas uz visām investīciju 

darbībām, kuru rezultātā rodas tīrais ieņēmums 

no izmantošanas maksas, kuru tieši sedz 
lietotāji. 

 

• Šis pants neattiecas uz šādiem gadījumiem: 

– projekti, no kuriem negūst ieņēmumus (piem., par 

kuriem nemaksā lietotāji); 

– projekti, kuru ieņēmumi pilnībā nesedz izmantošanas 

izmaksas; 

– projekti, kurus regulē valsts atbalsta noteikumi. 

55. pants 

 

 Piemērošanas 

joma 
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55. pants 

55. Panta 2. punkts 

“Atbilstīgie izdevumi projektos, no kuriem 

gūst ieņēmumus, nepārsniedz 

ieguldījumu izmaksu pašreizējo vērtību, 
atskaitot tādu tīro ieņēmumu pašreizējo 

vērtību, kas gūti no ieguldījumiem 

konkrētā atsauces periodā.” 

  

• Ņemiet vērā, ka līdzfinansējumu var 

saņemt tikai projekta finansējuma 

deficīta segšanai. 
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 Plānošanas periodā no 2007.-2013. 

gadam ir jānošķir divi atbilstības 

aspekti:  
 

– “juridiskā atbilstība” saskaņā ar 56. pantu: 

atbilstība saskaņā ar dalībvalstu un 

atsevišķu fondu atbilstības noteikumiem; 

– “finansiālā atbilstība” saskaņā ar 55. 

pantu: investīciju izmaksu daļa, ko sedz 

tīrie ieņēmumi, nav atbilstīga. 

Atbilstība

s divi 

aspekti 
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Kas ir “atbilstīgi izdevumi”? 

Neatbilstīgi 

izdevumi 

(1) 

Kopējie 

ieņēmumi 

 (2) 

Atbilstīgi 

izdevumi 

 (3) 

K
o

p
ējā

s in
v

estīciju
 izm

a
k

sa
s 

Nav atbilstīgi saskaņā ar 56. 

pantu, (piem., samaksāti līdz 

2007. gadam vai nav 

atbilstīgi saskaņā ar 

dalībvalstu vai fondu 

atbilstības noteikumiem) 

Nav atbilstīgi saskaņā ar 

55. pantu 

A
tb

ilstīg
a
s izm

a
k

sa
s  

Atbilstīgi izdevumi, kurus 

izmanto par pamatu, lai 

aprēķinātu fondu 

ieguldījumu 

Atbilstīgi 

izdevumi 
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Daži īpaši jautājumi saistībā ar 55. 
pantu 

 
• Pieejamība 

• Princips “piesārņotājs maksā” 

• Parasti sagaidāms ienesīgums 

• Publiskā un privātā sektora partnerība 
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Princips 

“piesārņo-

tājs 

maksā” 

 

 
Pieejamība 

Objektivitāte (pieejamība): 

• Komisija aicina dalībvalstis sniegt informāciju 

par pieejamības rādītājiem. 

• Galaproduktiem/pakalpojumiem ieteicams 

noteikt pieejamas cenas. 

 

Princips “piesārņotājs maksā”: 

• Komisija aicina dalībvalstis noteikt tādas 

samaksas sistēmas, kas ietver vides 

izmaksas piesārņojumam. 

• Netiek piedāvāta “modificēta” finansējuma 

deficīta formula. 
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Parasti 

sagaidāms         

ienesīgums 

  

   Finansēšanas   

         shēma   

Sagaidāmais   

ienesīgums   

  

Galvenokārt aizņēmumi    

(+ izdevīgi piešķīrumi)   
Aizņēmumi+piešķīrumi   Valsts piešķīrumi   

Vidējs –  augsts   

   lidostas,   
   energoresursi,   
   tūrisms,   
   telekomunikācijas/IKT,   
   industriālie  

un biznesa parki,   
   produktīvas 

investīcijas.   

    

Vidējs        cietie atkritumi,   
   ostas,   

  

Vidējs -   zems   

     maksas ceļi,   
   sabiedriskais transports,   
   ūdens apgāde un notekūdeņu  

attīrīšanas stacijas.   

Zems   

       dzelzceļi,   
   veselības aprūpe,   
   izglītība,   
   pētniecība,   

inovācija un   

tehnoloģiju 

nodošana,   

Ienesīguma nav   
       bezmaksas ceļi,  

  
   plūdu novēršana.   
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Publiskā un privātā sektora partnerība 
 

• Var paaugstināt finansiālo diskonta likmi, 

lai atspoguļotu augstākas privātā investora 

kapitāla alternatīvās izmaksas.   

• Dažās PPP shēmās (piem., BOT, DBFO) 

infrastruktūras īpašnieks (parasti publiskais 

partneris) var nebūt operators (privātais 

partneris). Šādā gadījumā ir jāizmanto 

konsolidēta finansiālā analīze (īpašnieks 

un operators), lai noteiktu finansējuma 

deficīta apmēru. 

PPP 
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ES piešķīruma aprēķināšana 
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ES 

piešķīruma 

aprēķinā-

šana 

 

3 soļi  

3) Aprēķina R = Max EE/DIC, kur 

 R ir finansējuma deficīta likme 

 Max EE ir maksimālie atbilstīgie izdevumi = 
diskontētās investīciju izmaksas (DIC) - 
diskontētie tīrie ieņēmumi (DNR) (55. panta 2. 
punkts) 

 

2) Aprēķina DA = EC*R, kur 

 DA ir lēmuma summa, t.i., “summa, uz kuru 
attiecas prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” 

 EC ir atbilstīgās izmaksas (41. panta 2. punkts – 
lielie projekti) 

 

• Aprēķina ES piešķīrumu = DA*Max CRpa,  
kur  

 Max CRpa ir maksimālā prioritārā virziena 
līdzfinansējuma likme, kas noteikta Komisijas 
lēmumā par darbības programmas pieņemšanu 
(53. panta 6. punkts) 
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ES piešķīruma aprēķināšana: skaitlisks 

piemērs 
 

Pieņemsim, ka tiek izvērtēts liels projekts: 

• kopējās investīciju izmaksas ir 100 milj. EUR, 

no kuriem 80 milj. EUR ir atbilstīgas 

izmaksas; 

• prioritārā virziena maksimālā līdzfinansējuma 

likme (Max CRpa) ir 75%; 

• finansiālā diskonta likme reālos apstākļos ir 
5%; 

• aprēķins tiek veikts 20 gadu periodam. 

 

 

Piemērs 
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Naudas 

plūsma 

M€  -  2007 nemainīgas cenas   

Gads   
    Investīciju 

izmaksas   

   Darbības   

izmaksas   
Ieņēmumi   

  Atlikusī 

vērtība   

Tīrā 

naudas 

plūsma   

2007.   25   -   -   -   -        25   

2008.   25   -   -   -   -        25   

2009.   25   -   -   -   -        25   

2010.   25   -   -   -   -        25   

2011.   -   2   4   -   2   

2012.   -   2   4   -   2   

2013.   -   2   4   -   2   

2014.   -   2   4   -   2   

2015.   -   2   4   -   2   

2016.   -   2   4   -   2   

2017.   -   2   4   -   2   

2018.   -   2   4   -   2   

2019.   -   2   4   -   2   

2020.   -   2   4   -   2   

2021.   -   2   4   -   2   

2022.   -   2   4   -   2   

2023.   -   2   4   -   2   

2024.   -   2   4   -   2   

2025.   -   2   4   -   2   

2026.   -   2   4   5   7   

Kopā   100   32   64   5     

Kopā 
(diskontētā summa)   

89   18   36   2   - 68,93   
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1 

 
Finansē-

juma 
deficīta 

likmes (R) 

aprēķinā-

šana 

1) Aprēķina R = Max EE/DIC, kur 

 R ir finansējuma deficīta likme, 

 Max EE ir maksimālie atbilstīgie izdevumi = DIC - 

DNR (55. panta 2. punkts) 

 

 

 

 

 

Atbilstīgie izdevumi EE = DIC-DNR = 89-20 = 69 

Finansējuma deficīta likme R = EE/DIC = 69/89 = 78%  

  

  

Diskontētās  
vērtības   

Nediskontētās  
vērtības   

Kopējās investīciju izmaksas     100   

   no kurām atbilstīgās izmaksas (EC) ir, piemēram,     80   

Diskontētās investīciju izmaksas (DIC)   89     

Diskontētie tīrie ieņēmumi (DNR)  = 36+2 - 18   20     
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2 

 
Lēmuma 
summas 

(DA) 

aprēķinā-

šana 

2.  Aprēķina DA = EC*R, kur 

 DA ir lēmuma summa, t.i. “summa, uz kuru attiecas 

prioritārā virziena līdzfinansējuma likme” (41. panta 

2. punkts – lieli projekti), 

 EC ir atbilstīgas izmaksas 

 

Finansējuma deficīta likme R = 78% 

Atbilstīgas izmaksas EC = 80 

“Lēmuma summa” DA = EC*R = 80*78%= 62 
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3 

 
ES 

piešķīru-
ma 

aprēķinā-

šana 

3) Aprēķina ES piešķīrumu = DA*Max CRpa,  
kur 

 Max CRpa ir maksimālā prioritārā virziena 

līdzfinansējuma likme, kas noteikta Komisijas 

lēmumā par darbības programmas pieņemšanu (53. 

panta 6. punkts) 

 

Lēmuma summa DA = 62 

CRpa = 75% 

(Maksimālais) ES piešķīrums = DA*Max CRpa = 

            = 62*75% = 47 
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Lai iegūtu papildu informāciju par 
izdevumu un ieguvumu analīzi un 
piešķīrumu aprēķināšanu, skatīt: 

 

• Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta izdevumu un 
ieguvumu analīzes rokasgrāmatu 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guid
es/cost/guide02_en.pdf 

 

• Reģionālās politikas 
ģenerāldirektorāta darba 
dokumentu Nr. 4 par izdevumu un 
ieguvumu analīzes indikatīvo 
metodiku 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/
working/wd4_cost_en.pdf 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_en.pdf
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Paldies par uzmanību! 


