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I. Nosaukums 

 

MK noteikumu nosaukums 

   

 MK noteikumu nosaukumā norāda, vai tajos iekļautie nosacījumi attiecināmi uz 

specifisko atbalsta mērķi (turpmāk – SAM) kopumā vai noteiktu SAM pasākumu, vai  tikai uz 

konkrētu projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārta) (gadījumos, kad SAM vai 

SAM pasākumu īsteno vairākās atlases kārtās, kurās ir atšķirīgi nosacījumi). 

 Gadījumos, kad SAM īstenošana plānota vairākās atlases kārtās (piemēram, projektu 

iesniegumu atlases plānots izsludināt ar noteiktu regularitāti), taču tām nav plānots atšķirīgs 

regulējums, izstrādā vienotus MK noteikumus par SAM vai SAM pasākuma vai atlases kārtas 

īstenošanu. 

 

 

 

MK noteikumu nosaukumu varianti: 

 

Piemērs Nr.1 

 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas noteikumi" 

  

Piemērs Nr.2 

 

"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa 

“Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” pirmās un otrās projektu 

iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 

  

Piemērs Nr.3 

 

"Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa 

„Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1. 

pasākuma “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” 

īstenošanas noteikumi" 
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II. Vispārīgie jautājumi 

 

  

1.  MK noteikumu deleģējumā ietver atsauci uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma (turpmāk – Likums) 20.panta 

13.punktu. Ja SAM vai SAM pasākuma vai atlases kārtas īstenošanā plānots piemērot 

vienkāršotās izmaksas1, ietver atsauci arī uz Likuma 20.panta 6.punktu.  

 

2. MK noteikumu 1.punktā ietver informāciju atbilstoši Likuma 20.panta 13.punktā un 6.punktā 

(ja attiecināms) noteiktajam deleģējumam:  

 

Piemērs 

 

1.    Noteikumi nosaka: 

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā 

virziena "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.2.2.specifiskā atbalsta mērķi "Stiprināt 

augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās " 

(turpmāk – specifiskais atbalsts); 

1.2. specifiskā atbalsta (pasākuma) mērķi; 

1.3. specifiskā atbalsta (pasākumam/atlases kārtai) pieejamo finansējumu; 

1.4. prasības X fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam un projekta sadarbības 

partnerim; 

1.5 atbalstāmo darbību, izmaksu attiecināmības nosacījumus; 

1.6. vienošanās2/līguma3 par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus. 

1.7. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību (ja attiecināms). 
 

3. SAM (pasākuma) mērķis un mērķa grupa.  

 

Mērķa grupa – pēc saskaņojuma ar vadošo iestādi (turpmāk – VI) mērķa grupa var netikt 

definēta, piemēram, ja tā nav noteikta darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 

(turpmāk – Darbības programma). MK noteikumos var būt definēti labuma guvēji, ja nav 

iespējams definēt mērķa grupu. 
 

4. Attiecībā uz plānoto un pieejamo finansējumu MK noteikumos ietver vienu vai abus zemāk 

minētos punktus. Gadījumā, ja SAM (pasākuma) ietvaros tiek piemērota snieguma rezerve, 

MK noteikumos norāda gan plānoto kopējo attiecināmo finansējumu, gan pieejamo kopējo 

attiecināmo finansējumu. Pieejamā finansējuma apmēru nosaka ņemot vērā SAM 

(pasākuma) ietvaros piemērojamo snieguma rezervi. Snieguma rezerves apjoms ir noteikts 

                                                           
1Pasākumos, kuros tiek piešķirts valsts atbalsts, vienkāršoto izmaksu pieeju izmantot nav iespējams atbilstoši 

Vadošās iestādes 2015.gada 2.jūnijas metodikā  Nr.4.3. “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes 

piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā” noteiktajam.  
2 Attiecināms, ja finansējuma saņēmējs atbilst  Likuma 1.panta 2.punkta a) apakšpunktam. 
3 Attiecināms, ja finansējuma saņēmējs atbilst  Likuma 1.panta 2.punkta b) apakšpunktam un c) apakšpunktam. 
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Darbības programmas papildinājuma 1.pielikumā. Gadījumā, ja SAM (pasākuma) ietvaros 

netiek piemērota snieguma rezerve, tad  MK noteikumos norāda tikai pieejamo kopējo 

attiecināmo finansējumu. Ja SAM, SAM pasākuma vai atlases kārtas īstenošanā paredzēts, 

tad pie plānotā un/vai pieejamā finansējuma norāda arī virssaistību apmēru. 
 

 SAM (pasākuma) plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir x euro, tai skaitā ES 

fonda finansējums (turpmāk – ESF/KF/ERAF), Jauniešu Nodarbinātības iniciatīvas 

(turpmāk – JNI) finansējums x  euro, valsts budžeta līdzfinansējums x euro, pašvaldības 

līdzfinansējums x euro un privātais līdzfinansējums x euro.   

Maksimālais attiecināmais ES fonda finansējuma apmērs ir x procenti no projekta kopējā 

attiecināmā finansējuma. 

 

 Pieejamais kopējais attiecināmais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim, lai 

slēgtu līgumu vai vienošanos par projektu īstenošanu, ir XX euro, tai skaitā ESF/ ERAF/ 

KF XX euro un valsts budžeta finansējums XX euro, pašvaldību budžeta finansējums XX 

euro, privātais finansējums XX euro (ja attiecināms), paredzot šo noteikumu X.punktā 

minēto iznākuma rādītāja plānojumu XX  (ja attiecināms).  

MK noteikumos ietver punktu, kas nosaka, ka no 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde 

pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt pieejamo 

attiecināmo finansējumu līdz šo noteikumu XX. punktā minētajam apmēram. Ja SAM 

pasākumam tiek piemērota snieguma rezerve, iznākuma rādītāju izpildi var plānot 

proporcionāli pieejamam finansējuma apjomam, attiecīgo informāciju ietver MK noteikumos.   

Paredzot, ka līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu var slēgt, nepārsniedzot 

94% no kopējā plānotā SAM finansējuma, nodrošina atbilstību Regulas Nr.1303/2013 4 

20.pantam, kas nosaka finanšu rezerves saglabāšanu snieguma ietvarā noteikto nosacījumu 

atbilstošai izpildei. Katra prioritārā virziena un fonda rezerve ir atspoguļota Darbības 

programmas  3.sadaļas “Finansējuma plāns” tabulā Nr.3.2. (18A) “Finansējuma plāns darbības 

programmai” (precīzāku rezerves likmi skatīt šo vadlīniju pielikumā “Prioritāro virzienu 

rezerve”). 

Lai nodrošinātu atbilstību Regulas Nr.1303/2013 20.pantam par 6% finansējuma 

rezerves paredzēšanu līdz 2018.gadam, atbildīgajām iestādēm būtu jāpārskata plānoto 

finansējumu un projektu apmērus, kā arī to ieviešanas laika grafiku, paredzot rezervi, kas 

noteikta Darbības programmas papildinājuma 1.pielikumā (t.sk., ja atbalstu plānots ieviest 

attiecīgā prioritārā virziena SAM vienīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros līdz 

2018.gada beigām): 

 atbildīgās iestādes pārziņā esoša cita SAM ietvaros;  

                                                           
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula  (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas 

Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus 

par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. (turpmāk – Regulas 1303/2013) 

http://likumi.lv/ta/id/274295-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-6-1-5-specifiska-atbalsta-merka-valsts-galveno-autocelu-segu-parbuve-nestspejas#p7
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 tā paša SAM cita pasākuma ietvaros vai sadalot plānoto SAM vairākās atlases kārtās, 

pēdējo paredzot īstenot pēc snieguma ietvarā noteikto rādītāju izpildes. 

Valsts atbalsta projektu gadījumos finansējuma palielinājums var būt tikai MK noteikumu 

jeb programmas līmenī, nevis konkrētā projekta līmenī. 

 

Gadījumos, ja SAM, SAM pasākuma vai atlases kārtas ietvaros tiek piemērota snieguma 

rezerve, informācija par rezervi jānorāda noteikumu sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā 

(turpmāk – anotācija). Ja netiek piemērota snieguma rezerve, tad  anotācijā norāda informāciju 

par SAM, SAM pasākumu vai atlases kārtām, kurās attiecīgā rezerve tiek noteikta. 

 

5. Ja atbilstoši SAM specifikai, ieviešanas mehānisms ir integrētas teritoriālās investīcijas, tam 

jābūt norādītam MK noteikumos.   

 

Piemērs 

 

4. Specifiskā atbalsta pirmo atlases kārtu īsteno atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu 

un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 10. panta otrās 

daļas 17. punktam, vadošajai iestādei slēdzot deleģēšanas līgumu ar Daugavpils, Jelgavas, 

Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas 

pašvaldību.5 

 

6. Sasniedzamie uzraudzības rādītāji un sasniedzamās vērtības: 

 

Līdz 2023.gada 31.decembrim sasniedzamie uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās 

vērtības: 

6.1. iznākuma rādītāji (atbilstoši Darbības programmā noteiktajiem), t.sk. norādot to 

sasniedzamās vērtības līdz 2023.gadam un starpposma sasniedzamās vērtības vai 

galveno īstenošanas posmu līdz 2018.gada 31.decembrim (ja attiecināms uz konkrētā 

SAM, pasākuma, kārtas ieviešanu). Ja SAM, SAM pasākuma vai atlases kārtas 

īstenošanā ir paredzētas virssaistības, tad iznākuma rādītājiem norāda arī par virssaistību 

finansējumu sasniedzamo rādītāja vērtību; 

6.2. rezultāta rādītāji (atbilstoši Darbības programmā noteiktajiem); 

6.3. finanšu rādītāji (atbilstoši Darbības programmā noteiktajiem), izsakot tos šādā redakcijā 

: “finanšu rādītājs – līdz 2018.gada 31.decembrim  sertificēti izdevumi x euro apmērā”. 

6.4. SAM attiecināmie horizontālo principu (turpmāk - HP) rādītāji saskaņā ar attiecīgo 

metodiku par HP ieviešanu un uzraudzību, kuriem ir tieša ietekme.  Informāciju par HP 

ietekmi un plānoto uzraudzību jāiekļauj MK noteikumu anotācijā. Ja SAM ietvaros HP 

ir netieša ietekme, HP rādītājus ietver MK noteikumos tikai tad, ja tas ir ietverts projekta 

                                                           
5 Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumu  Nr.645 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” 4.punkts. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p2014
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p2020
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p10
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iesnieguma vērtēšanas kritērijos. Informāciju par HP plānoto uzraudzību (t.sk. 

pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt datus) tiešas un netiešas (ja attiecināms) 

ietekmes gadījumā iekļauj MK noteikumu anotācijā. 

Ja šo vadlīniju 6.1. un 6.2. apakšpunktā noteikto  rādītāju ir plānots sasniegt reģionālā 

vai administratīvi teritoriālā vienību līmenī, informācijai par plānotajām vērtībām attiecīgā 

teritoriālā līmeņa dalījumā iekļauj anotācijā.  Ja MK noteikumi ir par SAM vai SAM pasākuma 

vai atlases kārtas īstenošanu, MK noteikumos norāda uzraudzības rādītājus proporcionāli 

pasākumam vai kārtai piejamajam vai plānotajam kopējam finansējumam, kā arī anotācijā 

apraksta, kādā veidā pasākuma vai kārtas rādītāji veido SAM rādītāja vērtības. 

Attiecībā uz finanšu rādītāju anotācijā norāda informāciju par finanšu plūsmu pa 

gadiem, kas nodrošina skaidru algoritmu6, kādā veidā finanšu rādītājs tiks sasniegts. 

 

7. Projektu iesniegumu atlases veids. 

 

Piemērs 
 

5. Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projekta iesnieguma atlases veidā.7 

 

8. Par SAM īstenošanu atbildīgā iestāde. 

 

Piemērs 

 

6. Specifiskā atbalsta ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Tieslietu ministrija (turpmāk 

– atbildīgā iestāde).8 

 

9. Informācija par sadarbību ar tiešās pārvaldes iestādēm atbilstoši Likuma 9.panta trešajai 

daļai (ja attiecināms). Ja nepieciešams, iekļauj informāciju par iespēju uzraudzības procesā 

piesaistīt tiešās pārvaldes iestādes, kuru darbības joma saistīta ar plānošanas dokumentos 

minētajām nozarēm (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Valsts izglītības 

attīstības aģentūru u.c.). Šādas sadarbības mērķis ir projekta rezultātu kvalitātes novērtēšana 

atbilstoši nozares specifikai. Lai to nodrošinātu, minētās institūcijas sniedz sadarbības 

                                                           
6 n1 + n2 + (n3 x 50%) ≥ (finanšu rādītājs euro), kurā n1 = projekta finansējums 2016.gadā, n2 = projekta 

finansējums 2017.gadā un n3 = projekta finansējums 2018.gada pirmajos sešos mēnešos. Pamatojot finanšu 

rādītāja sasniegšanu jāņem vērā, ka pie projekta īstenošanas un sertificēšanas ir iespējamas neatbilstības un 

korekcijas, kā arī jāņem vērā MK noteikumu Nr.130 35.punktā noteiktie termiņi, kuros sertifikācijas iestādei 

jānodrošina starpposma maksājumu pieteikumu par izdevumiem iesniegšana, attiecīgi paredzot maksājumu 

pieprasījumu iesniegšanu sadarbības iestādē 6 mēnešus iepriekš. 
 7 Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra  noteikumu Nr.704 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla 

kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.704) 5.punkts. 
8MK noteikumu Nr.704 6.punkts. 
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iestādei atzinumus par projektu rezultātu kvalitāti MK noteikumos par SAM īstenošanu 

noteiktajā kārtībā. 

 

10. MK noteikumos paredz veikt izmaksu un ieguvumu analīzi (ja attiecināms): 

 

 ja tiek plānots valsts atbalsts un izmaksu un ieguvumu analīze ir nepieciešama 

finanšu iztrūkuma noteikšanai; 

 ja netiek plānots valsts atbalsts, bet tiek plānoti neto ienākumi un to aprēķināšanai 

MK noteikumos paredz diskontēto ienākumu neto ienākumu aprēķināšanas metodi9; 

 citos gadījumos atbilstoši SAM vai tā pasākuma specifikai, piemēram, ja projekta 

iesniegumu atlases kritēriji izmaksu un ieguvumu analīzi paredz kā obligātu 

nosacījumu. 

 

III. Prasības projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim (ja 

attiecināms) 

 

11. Atkarībā no SAM veida un specifikas, norāda prasības projekta iesniedzējam un projekta 

sadarbības partnerim (turpmāk – sadarbības partneris), kuras tiek vērtētas atbilstoši projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, lai pārliecinātos par projekta iesniedzēja/sadarbības 

partnera atbilstību tam izvirzītajām prasībām, un iekļautā informācija projekta iesniegumā 

ļauj gūt priekšstatu par iespējām īstenot projektu atbilstoši MK noteikumos par SAM 

īstenošanu noteiktajam. 

Šajā sadaļā iekļaujama informācija par nosacījumiem, kurus jāizpilda projekta iesniedzējam 

un sadarbības partnerim (ja tāds ir plānots), lai projektu iesniegumu vērtēšanas laikā būtu 

iespējams novērtēt to atbilstību vienotajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un 

vienotajiem izvēles projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, piemēram: 

 

 sadarbības partneris atbilst MK noteikumos par SAM īstenošanu noteiktajām 

prasībām; 

 projekta iesniegumā ir definētas sadarbības partnera tiesības un pienākumi 

projekta īstenošanā (attiecināms, ja projektu plānots īstenot sadarbībā ar 

sadarbības partneri). 

 

Atkarībā no SAM veida un specifikas, jāizvērtē biedrību un nodibinājumu, kas darbojas 

sabiedriskajam labumam, iesaiste SAM īstenošanā un, ja iespējams, biedrības un 

nodibinājumus jānosaka kā projekta iesniedzēji, sadarbības partneri vai pakalpojumu 

sniedzēji. Iesaistot biedrības un nodibinājumus SAM īstenošanā, jāizstrādā tāds 

finansējuma administrēšanas mehānisms, kas minētajiem subjektiem nerada nesamērīgu 

administratīvo slogu un naudas plūsmas problēmas. Šajā gadījumā jāņem vērā gan biedrību 

un nodibinājumu darbības specifika, gan arī Publisko iepirkumu likuma un citu normatīvo 

aktu nosacījumi. 

                                                           
9 MK noteikumu Nr.784 54.punkts. 
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12. Ja projektā paredzēts arī sadarbības partneris, norāda finansējuma saņēmēja un sadarbības 

partnera sadarbības pamatprincipus, pienākumus un tiesības, mērķu un rādītāju savstarpējo 

sasniegšanas dalījumu (ja attiecināms). Nepieciešams skaidri norādīt sadarbības partnera 

veicamās darbības un resursus, ar kādiem tas iesaistās projektā. Ja tiek slēgts sadarbības 

līgums, MK noteikumos ir jāatrunā tā galvenie aspekti (atbildība, funkcijas, utt.), taču MK 

noteikumos nedublē MK noteikumu Nr.784 10  5.punktā ietvertos nosacījumos, kādam 

regulējumam ir jābūt noteiktam sadarbības līgumā (kā piemēram,  piešķirto finanšu līdzekļu 

izmaksas apturēšanas, izmaksas turpināšanas un atgūšanas kārtība.). Papildus skatīt šo 

vadlīniju 32.punktu. 

 

13. Iekļauj prasību uzkrāt datus par nacionālā līmeņa rādītājiem (ja attiecināms). Šiem 

rādītājiem nepieciešams  norādīt tikai aktuālo vērtību, nenorādot plānoto vērtību. 

 

14. Iekļauj prasību uzkrāt izvērtēšanas vajadzībām nepieciešamos datus (ja attiecināms). 

 

 

 

IV.     Atbalstāmās darbības un izmaksas 

 

15. SAM ietvaros atbalstāmās  darbības un to nosacījumi, t.sk., visu ierobežojumu, kas attiecas 

uz atbalstāmajām darbībām, uzskaitījums atbilstoši Darbības programmā  noteiktajam.11 

 

16. MK noteikumos norāda izmaksu pozīcijas veidus (tiešās attiecināmās, netiešās 

attiecināmās, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas (ja attiecināms), neparedzētās 

izmaksas, nosacījumi par vienkāršoto izmaksu piemērošanu (ja attiecināms): 

 

 Tiešās attiecināmās izmaksas. Nosacījumi izmaksu attiecināšanai, t.sk. izmaksu apmēra 

ierobežojumi12, termiņi, lietderība un citi.Veidojot attiecināmo izmaksu uzskaitījumu, 

jāievēro  VI vadlīnijās Nr.2.1. “Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – Vadlīnijas Nr.2.1) un 

spēkā esošais valsts atbalsta regulējums. Izmaksās tiek norādītas būtiskākās izmaksu 

pozīcijas, kuras izriet no atbalstāmajām darbībām, un kuras pamato to ieviešanu. 

 

                                                           
10 Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumi N.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”. 
11 Atbilstoši Darbības programmās noteiktajam  - atbalstāmās darbības nav pievienotās vērtības nodokļa, projekta 

vadības un publicitātes izmaksas un tās iekļaujamas zem attiecināmo izmaksu pozīcijas. 
12  Vadošās iestādes 2015.gada 2.jūnijas metodika  Nr.4.3. “Metodika par netiešo izmaksu vienotās likmes 

piemērošanu projekta izmaksu atzīšanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 
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 Netiešās attiecināmās izmaksas, piemērojot vienoto likmi (flat rate) un šo izmaksu 

procentuālais apmērs.13 Projektos, kuros  ir paredzēts valsts atbalsts – vienotā likme (flat 

rate) netiek piemērota izņemot de minimis un sabiedrisko pakalpojumu piešķiršanas 

gadījumā. 

 

 Nosacījumi par vienkāršoto izmaksu piemērošanu (ja attiecināms): vienas vienības 

izmaksu (unit cost)) aprēķināšanas nosacījumi vai atsauce uz attiecīgo izstrādāto 

metodiku,  kopsummas maksājuma (lump sum) aprēķināšanas nosacījumi vai atsauce 

uz attiecīgo izstrādāto metodiku. 

 

 Neattiecināmās izmaksas - ja SAM vai SAM pasākuma vai atlases kārtas īstenošanā ir 

plānotas, tad MK noteikumos skaidri norāda, kādas izmaksas var būt neattiecināmās 

izmaksas, kā arī norāda finansējuma avotu, no kura tiks segtas neattiecināmās izmaksas. 

 

 Neparedzētās izmaksas   - MK noteikumos nosaka kā atsevišķu izmaksu pozīciju. Ja 

MK noteikumos noteiktas  neparedzētas izmaksas, nosaka un anotācijā pamato to 

maksimālo apmēru (%), ievērojot Vadlīnijās Nr.2.1. noteikto ierobežojumu, un 

nepieciešamību, t.sk. nosakot darbības, kam tās var izlietot. 

 

 MK noteikumos nosacījumu par pievienotās vērtības nodokļu izmaksām ietver 

atsevišķā noteikumu punktā (ja attiecināms). 

 

Piemērs 

 

22. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu 

pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.14 

 

17.  Ja MK noteikumos ir norādīti izmaksu pozīciju ierobežojumi un tie atbilst izstrādātajās 

Vadlīnijās Nr. 2.1. noteiktajam, vai, ja izmaksu ierobežojumi atšķiras, par tiem ir jāsniedz 

skaidrojums anotācijā. 

 

18. Atbilstoši Likuma 36.pantam informācija par projektā radušos izmaksu attiecināmības 

termiņa sākumu, ja tas nav 2014.gada 1.janvāris. Ja projekta izmaksas paredzēts attiecināt 

no MK noteikumu spēkā stāšanās dienas, vai pirms tam un finansējuma saņēmējs ir valsts 

budžeta iestāde, anotācijā ir jāsniedz pamatojums un MK noteikumu projektam ir 

                                                           
13 Vadošās iestādes 2015.gada 27.marta vadlīnijas Nr.4.4. “”Metodika par vienības izmaksas standarta likmes 

piemērošanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā”. 
14 Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumu Nr. 127 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 

7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas 

noteikumu “ 22.punkts 
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jāpievieno MK protokollēmuma projekts, kas nosaka finanšu plūsmas pirms projekta 

apstiprināšanas nodrošināšanas nosacījumus, kā arī atbildīgās iestādes pienākumus un 

atbildību gadījumos, ja pirms projekta apstiprināšanas radušās izmaksas, kas nav 

attiecināmas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 

(http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2016-03-01 33.§)  

 

 

V. Projekta īstenošanas nosacījumi 

 

19. Projekta īstenošanas termiņš, kas nepārsniedz attiecināmības perioda beigu termiņu. 

 

20. Ja sadarbības iestāde lēmumu par projekta īstenošanas termiņu par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem īsākā termiņā nekā tas 

noteikts Likuma 29.panta 1.daļā, tad to nosaka MK noteikumos. Saīsināts projektu 

iesniegumu vērtēšanas termiņš ir atbalstāms izņēmumu gadījumos, kad saskaņā ar 

atbildīgās iestādes izvērtējumu un pamatojumu projektu iesniegumu vērtēšanas termiņa 

saīsināšana par 1 – 2 mēnešiem ir kritiski nepieciešama, lai nodrošinātu sekmīgu specifiskā 

atbalsta mērķa ieviešanu. 

 

21. MK noteikumos norāda SAM vai SAM pasākuma vai atlases kārtas rezultātu/rādītāju 

ilgtspējas vai uzturēšanas nodrošināšanas nosacījumus (ja attiecināms). 

 

22. Ja projektos tiek paredzēta rezultātu ilgtspēja, kas nav noteikta atbilstoši Regulas 1303/2013 

71.pantam, tad MK noteikumos nosaka atbildīgo iestādi par tās uzraudzību. 

 

23. Nosacījums, ka finansējuma saņēmējs uzņemas segt sadārdzinājumu (nav attiecināms uz 

valsts budžeta iestādēm), nepārklāšanās princips ar citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta 

instrumentiem, kumulācija, dubultā finansējuma neiestāšanās. 

 

24.  Ja valsts budžeta iestādes veic saimniecisko darbību un atbalsts tai kvalificējas kā valsts 

atbalsts, tad MK noteikumos norāda, ka attiecībā uz konkrēto saimniecisko darbību 

publiskos resursus novirza tikai tai projekta attiecināmo  izmaksu daļai, ko pieļauj valsts 

atbalsta regulējums. 

 

25.  Informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšanas nosacījumi atbilstoši Regulai 

Nr.1303/2013 un MK noteikumiem Nr.8715.    

 

                                                           
15 Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra noteikumi Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.-2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās 

identitātes prasību ievērošana” 

http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/protokols/?protokols=2016-03-01
http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=191915
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26. Nosacījums par finansējuma saņēmēja pienākumu uzkrāt un uzskaitīt datus atbilstoši 

Regulas 1304/201316 1.pielikumam  vai citiem normatīvajiem aktiem un SAM specifikai, 

t.sk. norādot konkrētus rādītājus, kas ir atbilstoši konkrētajam SAM (pasākumam). 

Specifiskie iznākuma rādītāji (nacionāla līmeņa rādītāji),  (ja attiecināms) (šiem rādītājiem 

nav plānojamas sasniedzamās mērķa vērtības un uzkrājamas faktiski sasniegtās vērtības). 

Ja attiecināmi tikai tādi specifiskie iznākuma rādītāji, kuru ietvaros plānots uzkrāt faktiskās 

vērtības, noteikumu projektā pie finansējuma saņēmēja noteikumiem nosaka, ka 

finansējuma saņēmējs apņemas uzkrāt rādītājā minēto informāciju. 

 

27. Eiropas Sociālā fonda kopējie tūlītējie rezultāta rādītāji (ja attiecināms), kurus uzkrāj un 

vienu reizi gadā iesniedz sadarbības iestādē atbilstoši Regulas 1304/2013 1. pielikumā 

noteiktajam. 

 

28. Ja SAM specifika paredz ēku būvniecību vai pārbūvi, MK noteikumos ietver Ekonomikas 

ministrijas izstrādāto rādītāju  “Enerģijas patēriņa rādītājs (megavatstundas)”, kā arī jāietver 

nosacījums norādīt ēkas enerģijas patēriņu pirms projekta īstenošanas un paziņot sadarbības 

iestādei minēto rādītāju pēc projekta īstenošanas beigām. 

29. Līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu sadarbības iestādes vienpusēja uzteikuma 

nosacījumi.  

 

Piemērs  

 

28. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no 

šādiem gadījumiem: 

28.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek 

ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var 

ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai uzraudzības rādītāju sasniegšanu; 

 28.2. citos gadījumos, kas paredzēti vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu. 17 

 

30.  Projekta īstenošanas vieta. 

 

31. Ja MK noteikumi ir attiecināmi uz infrastruktūru, tad MK noteikumos iekļauj nosacījumu 

par finansējuma saņēmēja tiesībām uz konkrēto objektu vai īpašumu, kurā plānots veikt 

ieguldījumus. (īpašumtiesības -  īpašumā, ilgtermiņa nomā, bezatlīdzības lietošanā, 

valdījumā, kurām jābūt nostiprinātām Zemesgrāmatā. 

 

                                                           
16 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula  (ES) Nr. 1304/2013  par Eiropas Sociālo 

fondu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1081/2006 
17 Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumi Nr.836  “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi” 28.punkts 



Iestāde:  

Finanšu ministrija 
Struktūrvienība:  

 

Eiropas Savienības fondu 

vadības un kontroles 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 

 

Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par 

specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu 

izstrādei 

     

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu 

tiesiskā nodrošinājuma 

nodaļa 

Apstiprināts    

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 

Variants: 

2 

Datums: 

08.04.2016 

Lappuse: 

12 

   

12 
 

32. Ja SAM īstenošanā MK noteikumu ietvaros ir paredzēti  sadarbības partneri  un ar tiem nav 

lietderīgi vai citu iemelsu dēļ nav nepieciešams slēgt sadarbības līgumu18 -  tad līgumu 

neslēdz. Tas attiecināms uz atsevišķiem izņēmuma gadījumiem – kā piemēram starptautiska 

partnerība, liels skaits sadarbības partneru, partneris ir padotības iestāde) un MK 

noteikumos iekļauj sadarbības regulējumu vai norāda, ka tas tiks atrunāts iekšējos 

normatīvajos aktos. 

 

33. Ja ir paredzēta iespēja finansējuma saņēmējiem izmaksāt avansu, norāda tā saņemšanas 

nosacījumus (kā piemēram, avansa apjoms un tā izmaksāšanas kārtība) (ja attiecināms19).  

 

34. Ja piešķirtā avansa izmantošanai nepieciešams vairāk nekā seši mēneši, atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.13020 MK noteikumos norāda avansa izmantošanai paredzēto termiņu. 

Anotācijā iekļauj attiecīgu pamatojumu garāka termiņa noteikšanai.  

 

35. Ja finansējuma saņēmējs ir no valsts budžeta daļēji finansēta atvasināta publiska persona 

(izņemot plānošanas reģionu), budžeta nefinansēta iestāde vai valsts kapitālsabiedrība, kura 

projektu īsteno tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros, un noteikumu projektā 

paredzēts, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma var būt 100% atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.130 21 , tad anotācijā iekļauj atbilstošu pamatojumu izvēlētajam 

risinājumam. 

 

36. Ja atbilstoši SAM specifikai gala saņēmējam, kuri nav MK noteikumu Nr.29922 subjekts, ir 

pienākums veikt iepirkumu, MK noteikumos nosaka, ka finansējuma saņēmējam ir 

pienākumus pārliecināties, savukārt gala saņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka 

līdzfinansēto preču, pakalpojumu vai būvdarbu izmaksas atbilst tirgus cenai un nepastāv 

interešu konflikts piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja izvēlē, kā arī nosacījumus minēto 

pienākumu izpildei. MK noteikumos var arī noteikt, ka šādos gadījumos gala saņēmējam, 

piemēram, komersantam, kas ir iestājies biznesa inkubatorā vai kompetences centrā (gala 

saņēmējam), ir pienākums piemērot piemērot MK noteikumus Nr.299.  

 

                                                           
18 MK noteikumu Nr.784 4.1. apakšpunkts 
19 Ja finansējuma saņēmēji ir valsts pārvaldes iestādes, tām avansa maksājumi netiek plānoti, jo tām ir iespējams 

saņemt priekšfinansējumu pieprasot to no valsts budžeta. 
20Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumiem Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-

2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.130) 29.punkts 
21 MK noteikumu Nr.130 20.punkts 
22  Ministru kabineta 2013.gada 4.jūnija noteikumi Nr.299 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” 
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37. Ja SAM specifika ir attiecināma uz ieguldījumiem natūrā, tad MK noteikumos nosaka šo 

ieguldījumu nosacījumus un veidus atbilstoši Vadlīniju  Nr.2.1  3.pielikumam 23  un 

ieguldījumu natūrā vērtības maksimālā procentuālā daļa no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām. Ieguldījums natūrā valsts atbalsta projektos, kur jānodrošina 

noteikts privātā finansējuma apmērs, nav iespējams. 

 

38. Ja finansējumu specifiskā atbalsta ietvaros piešķir atmaksājamās palīdzībās veidā MK 

noteikumos nosaka atmaksāšanas kārtību un atmaksājamo līdzekļu izmantošanu. 

Piemērs 

56. Sadarbības iestāde lēmumu par šo noteikumu 12. punktā minētā atmaksājamā finansējuma 

apmēru pieņem sešu mēnešu laikā pēc apstiprinātajā projekta iesniegumā noteikto iznākuma 

rādītāju sasniegšanas termiņa beigām. 

57. Ja sadarbības iestāde ir pieņēmusi šo noteikumu 56. punktā minēto lēmumu, finansējuma 

saņēmējs šo noteikumu 12. punktā minēto atmaksājamo finansējumu atmaksā 12 mēnešu laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par projekta 

īstenošanu. 

58. Ja šo noteikumu 12. punktā minēto atmaksājamo finansējumu nav iespējams atmaksāt 12 

mēnešu laikā, finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde var vienoties par atmaksājamā 

finansējuma atmaksas grafiku, kas kopumā nepārsniedz 24 mēnešus no šo noteikumu 56. 

punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.24 

VI.     Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi (ja attiecināms) 

 

39. Visi nosacījumi attiecībā uz valsts atbalstu atbilstoši SAM  piemērojamajiem Eiropas 

Savienības un nacionālajiem valsts atbalsta normatīvajiem aktiem, tai skaitā: 

 

39.1. maksimālā atbalsta summa individuālam projektam, piemērojamās procedūras   

lielajiem projektiem atsevišķiem mērķiem, piem., reģionālais atbalsts, pētījumu atbalsts, 

atbalsts vides aizsardzībai; 

39.2. piemērojamā valsts atbalsta intensitāte; 

39.3. pieļaujamā atbalsta apmērs; 

39.4. izslēgtās nozares, neatbalstāmās darbības un  specifiskie nosacījumi konkrētā mērķa 

ietvaros noteiktām nozarēm un darbībā; 

39.5. atbalsta summēšana (kumulācija); 

                                                           
23 Vadlīniju  Nr.2.1  3.pielikums “Metodika par ieguldījumiem natūrā projektu līdzfinansēšanai 2014.-2020.gada 

plānošanas periodā” 
24  Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumi Nr. 645 “”Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerēj.ot degradētās teritorijas 

atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi” 56. – 58.punkts 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p12
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p56
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p12
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p12
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p56
http://likumi.lv/doc.php?id=278254&version_date=04.12.2015#p56
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39.6. MVU definīcija (ja attiecināms); 

39.7. grūtībās nonākušu uzņēmumu definīcija, t.sk. nosakot, vai nosacījumi attiecināmi uz 

konkrēto uzņēmumu vai uz uzņēmumu grupu, ja potenciālais projekta iesniedzējs ir daļa 

no uzņēmumu grupas; 

39.8. stimulējošās ietekmes nosacījums (ja attiecināms); 

39.9. valsts atbalsta sniedzējinstitūcija; 

39.10. nosacījums, ka atbalsts netiek sniegts saņēmējam, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas 

rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par 

nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu (ja attiecināms); 

39.11. atbalsta instruments; 

39.12. nosacījums par saimniecisku darbību nošķiršanu no nesaimnieciskām darbībām (ja 

attiecināms); 

39.13. termiņš, līdz kuram var pieņemt lēmumu par atbalsta piešķiršanu; 

39.14. atbalsta publicēšanas nosacījumi; 

39.15. dokumentu glabāšanas un uzraudzības nosacījumi; 

39.16. norāde par darbībām vai izmaksu pozīcijām, kurās tiek sniegts valsts atbalsts. 

39.17. papildus specifiskie atbalsta nosacījumi atkarībā no piemērojamā valsts atbalsta 

regulējuma (ja attiecināms) 

 

VII.     Noslēguma jautājumi (ja attiecināms) 

 

Piemērs 

 

35. Šo noteikumu 18. punktā minētie vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumi un 

kārtība ir attiecināmi no 2015. gada 16. februāra. 

36. Šo noteikumu 17.3.8. apakšpunktā minētās izmakas ir attiecināmas no šo noteikumu 

15.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas uzsākšanas dienas.25 
 

 

Piezīme: Vadlīnijās Nr.2.2. “Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsa mērķa 

īstenošanu izstrādei” ietvertie nosacījumi sakārtoti loģiskā secībā un izvietojami pēc atbilstīgās iestādes 

ieskata izpildot Likuma 20.panta 13.punktā un 6.punktā (ja attiecināms) noteikto deleģējumu. 

 

 
  

                                                           
25  Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu  Nr.836 “Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba 

tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi” 35. un 36.punkts. 

 

http://likumi.lv/ta/id/271412-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-7-1-1-specifiska-atbalsta-merka-paaugstinat-bezdarbnieku-kvalifikaciju-un#p18
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                                                                                                                         Pielikums 

                                                                                      

Prioritāro virzienu rezerve 
 

Prioritārais virziens Fonds Savienības 

atbalsts, 

EUR 

Pamatpiešķīrums 

bez rezerves, 

EUR 

Rezerve, 

EUR 

Rezerves 

apjoms, % 

1. Pētniecības, tehnoloģiju 

attīstība un inovācijas 

ERAF 467 519 706 439 003 228 28 516 

478 
6,10% 

2. IKT pieejamība, e-

pārvalde un pakalpojumi 

ERAF 172 783 829 162 244 837 10 538 

992 
6,10% 

3. Mazo un vidējo 

uzņēmumu  konkurētspēja 

ERAF 296 191 300 278 125 040 18 066 

260 
6,10% 

3. Mazo un vidējo 

uzņēmumu  konkurētspēja 

ESF 18 063 357 16 940 083 1 123 

274 
6,22% 

4. Pāreja uz ekonomiku, 

kura rada mazas oglekļa 

emisijas visās nozarēs 

ERAF 286 344 229 268 878 593 17 465 

636 
6,10% 

4. Pāreja uz ekonomiku, 

kura rada mazas oglekļa 

emisijas visās nozarēs 

KF 194 266 292 182 247 678 12 018 

614 
6,19% 

5. Vides aizsardzība un 

resursu izmantošanas 

efektivitāte 

ERAF 432 917 039 406 511 160 26 405 

879 
6,10% 

5. Vides aizsardzība un 

resursu izmantošanas 

efektivitāte 

KF 190 138 398 178 375 164 11 763 

234 
6,19% 

6. Ilgtspējīga transporta 

sistēma 

ERAF 235 477 563 221 114 552 14 363 

011 
6,10% 

6. Ilgtspējīga transporta 

sistēma 

KF 924 294 295 867 111 261 57 183 

034 
6,19% 

7. Nodarbinātība un 

darbaspēka mobilitāte 

ESF 106 400 149 99 783 628 6 616 

521 
6,22% 

7. Nodarbinātība un 

darbaspēka mobilitāte 

JNI 58 021 278 58 021 278 N/A N/A 

8. Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība 

ERAF 277 460 786 260 536 998 16 923 

788 
6,10% 

8. Izglītība, prasmes un 

mūžizglītība 

ESF 238 500 493 223 669 279 14 831 

214 
6,22% 

9. Sociālā iekļaušana un 

nabadzības apkarošana 

ERAF 193 377 447 181 582 343 11 795 

104 
6,10% 

9. Sociālā iekļaušana un 

nabadzības apkarošana 

ESF 225 160 750 211 159 071 14 001 

679 
6,22% 

 


