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Informācija par izmaiņām vienotā kritērija “Projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro” piemērošanas skaidrojumā. 

 
 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā ES fondu sadarbības iestādes (CFLA) veiktās konsultācijas ar VID kolēģiem un faktiskās pieejas tiesības VID 

administrētajai nodokļu nomaksas datu bāzei, šobrīd ir rasta iespēja projekta iesniedzējam un projekta sadarbības partnerim nodokļu nomaksas kritērija pārbaudi no CFLA puses 

veikt, sekojot līdzi aktuālajām izmaiņām VID administrētajā nodokļu nomaksas datu bāzē un attiecīgi arī iespējami aktuālākiem pārbaudes datiem. Attiecīgi pārbaudi turpmāk 

varēs veikt, balstoties uz VID  publiskojamo datu bāzes sadaļā  “Nodokļu parādnieki” https://www6.vid.gov.lv/NPAR pieejamo aktuālo informāciju. Tas nozīmē, ka turpmāk 

plānotajās projektu iesniegumu atlasēs CFLA minētās pārbaudes ietvaros attiecīgos datus varēs skatīt un vērtēt, balstoties uz VID parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju 

par projekta iesniedzēja un tā sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, nodokļu nomaksas stāvokli datumā, kas ir divas darba dienas pēc projekta iesnieguma vai ja 

attiecināms, precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA. Lai nodrošinātu izsekojamu piemērošanu minētais nosacījums skaidrojuma veidā tiks iestrādāts un piemērots 

projektu iesniegumu atlases nolikumā ietvertajās projektu iesniegumu atlases kritēriju piemērošanas metodikās. Tas ir – atlasēs, kas šobrīd ir saskaņošanas procesā un 

turpmākajās. Savukārt tās projektu iesniegumu atlases, kas jau ir uzsāktas, tiks noslēgtas ar spēkā esošo nodokļu nomaksas kritērija skaidrojumu.  

 

Kritērijs 
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(P1) 

Skaidrojums atbilstības noteikšanai 

Projekta 
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projekta sadarbības 

partnerim, ja tāds 

projektā ir paredzēts, 

Latvijas Republikā 

nav nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts 

sociālās 

apdrošināšanas 

obligāto iemaksu 

parādi, kas 

kopsummā katram 

atsevišķi pārsniedz 

150 euro 

P Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, atbilstības kritērijam pārbaudi veic katram atsevišķi balstoties uz Valsts 

ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID)  publiskojamo datu bāzes sadaļā  “Nodokļu parādnieki” https://www6.vid.gov.lv/NPAR (turpmāk – VID 

parādnieku datu bāze) pieejamo aktuālo informāciju projekta iesnieguma un ja attiecināms, precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā CFLA, 

ņemot vērā, ka informācija par veikto nodokļu nomaksu VID parādnieku datu bāzē tiek aktualizēta un publicēta ar divu darba dienu nobīdi. 

 

Vērtējums tiek noteikts, balstoties uz VID parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju par projekta iesniedzēja un tā sadarbības partnera, ja tāds 

projektā ir paredzēts, nodokļu nomaksas stāvokli datumā, kas ir divas darba dienas pēc projekta iesnieguma vai ja attiecināms, precizētā projekta 

iesnieguma iesniegšanas CFLA.  

 

Projekta iesnieguma vērtēšanas veidlapā norāda pārbaudes datumu un konstatēto situāciju. 

 

Vērtējums ir “Jā”, ja balstoties uz VID parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju uz projekta iesnieguma un, ja attiecināms, precizētā projekta 

iesnieguma iesniegšanas dienu (t.i., informāciju, kas publicēta divas darba dienas pēc projekta iesnieguma un, ja attiecināms, precizētā projekta 

iesnieguma iesniegšanas dienas) projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir paredzēts, nav VID administrēto nodokļu parādu, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu (turpmāk – nodokļu parādi), kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro. 

 

Vērtējums ir “Jā ar nosacījumu”, ja: 

1) saskaņā ar VID  parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA dienā (t.i., informāciju, kas publicēta  

divas darba dienas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA) projekta iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir 

paredzēts, ir nodokļu parādi, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro; 

                                                           
1 Kritērija neatbilstības gadījumā sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot specifiskā atbalsta mērķa projektu atlases nolikumā noteikto. 
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2) saskaņā ar VID parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA dienā (t.i., informāciju, kas publicēta  

divas darba dienas pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA) projekta iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir 

paredzēts, nav nodokļu parādu, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro, bet vienlaikus ir piezīme, ka precīzu informāciju par 

nodokļu nomaksas stāvokli VID nevar sniegt, jo nodokļu maksātājs nav iesniedzis visas deklarācijas, kuras šo stāvokli uz pārbaudes datumu 

var ietekmēt. 

 

Konstatējot minētos faktus, izvirza nosacījumus: 

a) veikt visu nodokļu parādu nomaksu, nodrošinot, ka ne projekta iesniedzējam, ne sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir paredzēts, 

Latvijas Republikā projekta iesnieguma precizējumu iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 

150 euro; 

b) iesniegt VID visas nodokļu deklarācijas, kas bija jāiesniedz līdz pārbaudes datumam, papildus iesniedzot CFLA aktualizētu izziņu par 

faktisko nodokļu nomaksas stāvokli pārbaudes datumā. 

 

Vērtējums ir “Nē”, ja saskaņā ar VID parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ( t.i., informāciju, 

kas publicēta  divas darba dienas pēc precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA), ir konstatējams, ka projekta iesniedzējs un/vai sadarbības 

partneris,  ja tāds projektā ir paredzēts, nav veicis nodokļu parādu nomaksu un iesniedzējam un/vai sadarbības partnerim, ja tāds projektā ir paredzēts, 

ir nodokļu parādi, kas kopsummā katram atsevišķi pārsniedz 150 euro. 

 

Lai nodrošinātu minētā kritērija visaptverošu pārbaudi, projekta iesniedzēja un sadarbības partnera,  ja tāds projektā ir paredzēts, atbilstību šajā 

kritērijā noteiktajam pārbauda atkārtoti, ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, neatkarīgi no tā, vai nosacījums ir saistīts ar šī kritērija 

izpildi.  

 

Ja CFLA atkārtotas pārbaudes rezultātā konstatē nodokļu parādu, CFLA pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, to pamatojot ar 

neatbilstību šim kritērijam, pat gadījumā, ja sākotnējā novērtēšanā projekta iesniegums šajā kritērijā novērtēts ar “Jā”.  

 

 

 

 


