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Skaidrojums par Ministru kabinetā iesniegtā Informatīvā ziņojuma
“Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā
Covid-19 ietekmē” protokollēmumu.
Sakarā ar jautājumiem (Ekonomikas ministrijas atzinums) par MK 2020. gada 31. marta
sēdē izskatāmo FM informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda ikmēneša progresu un projektu izdevumu attiecināmību nepārvaramas varas gadījumā
Covid-19 ietekmē” un MK sēdes protokollēmuma projektu (protokollēmums - 7.5. TA-516),
sniedzam ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) kā ES fondu sadarbības iestādi un
līgumslēdzēju saskaņotu skaidrojumu par protokollēmuma 2.1. apakšpunkta praktisko
izpratni un piemērošanu*.
Protokollēmuma 2.1.apakšpunkta redakcija ir jāskata plašākā nozīmē – attiecināma uz
finansējuma saņēmēja īstenotu projektu visā kopumā, proti, tā ir attiecināma ne tikai uz pašu
finansējuma saņēmēju, bet visām sadarbības un attiecību formām, kas veido visu
finansējuma saņēmēja īstenotā projekta kopumu tā mērķa un rezultātu sasniegšanai ar
attiecināmiem izdevumiem (piem., arī gala labuma saņēmējiem, atbalsta saņēmējiem,
sadarbības partneriem utt.). Skaidrojam, ka ES fondos, kas veidota kā finansējuma saņēmēju
iesniegtu izdevumu atbilstības sistēma, šī izdevumu pārbaude notiek, vērtējot izdevumu
attiecināmības dokumentus, tai skaitā arī sadarbības partneru, gala labuma saņēmēju vai
pakalpojuma sniedzēju dokumentus. Tādēļ, protokollēmumā nav nepieciešams uzskaitīt visa veida
projektā esošās iesaistes formas. Ziņojumā un protokollēmumā minēts finansējuma saņēmējs, jo
finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu un noteiktā kārtībā iesniedz maksājuma
pieprasījumus un pamatojošos dokumentus saskaņā ar līgumu vai vienošanos par projekta
īstenošanu. Attiecīgi tas nozīmē arī to, ka finansējuma saņēmējam, iesniedzot Centrālajai finanšu
un līgumu aģentūrai (CFLA) dokumentus par projektā kopumā veiktiem izdevumiem, ir vispirms
pašam jāpārliecinās par minētā ziņojumā un protokollēmumā noteikto principu ievērošanu.
Tāpat skaidrojam, ka katra projekta situācija tiks skatīta atsevišķi, t.sk. par projekta
pagarināšanas un rādītāju sasniegšanas iespējām. CFLA aicina katra projekta īstenotāju,
finansējuma saņēmēju vērsties CFLA ar konkrētu situācijas izklāstu un priekšlikumu projekta
izmaiņām, kad ir skaidrība par Covid -19 ietekmi. CFLA sadarbībā ar atbildīgo iestādi iespēju
robežās un, ņemot vērā EK skaidrojumus un meklēs risinājumus.
*MK protokollēmuma projekta 2.1.pakašpunkts:
2. Ņemot vērā šajā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju par situācijām projektos, kad
Covid-19 pandēmijas ietekmē nav iespējama saistību izpilde, bet izdevumi ir veikti, kā arī,
ievērojot Eiropas Komisijas sniegtos skaidrojumus par nepieciešamu nacionālo tiesisko
regulējumu attiecībā uz nepārvaramas varas definīciju un tvērumu COVID - 19 ietekmē,
noteikt, ka Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda sadarbības iestādei darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
ietvaros ir tiesības:
2.1.atzīt par attiecināmiem izdevumus, kas veikti Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projekta ietvaros, par kuriem finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka
nav ieguvis saistības izpildi vai saistības izpilde ir neiespējama, pamatojoties uz tiešu

Covid-19 ietekmi (piemēram, veikts avansa maksājums par dalību pasākumā, kas
netiek īstenots; veikta samaksa par telpu nomu pasākumam, kas netiek īstenots; veikta
samaksa par transporta biļetēm, bet tās nav izmantotas, jo no atbildīgajām institūcijām
saņemts ieteikums nedoties uz vīrusa skartu teritoriju vai atcelts reiss; veikta samaksa
par viesnīcu bez atcelšanas iespējas, bet persona viesnīcā nav uzturējusies; izdevumi
par stipendijām, algu un samaksu par dīkstāvi un tos nesedz trešā persona (piemēram,
apdrošinātājs) un tos nevar atgūt no attiecīgā pakalpojuma sniedzēja), vērtējot katru
gadījumu atsevišķi atbilstoši projekta specifikai.
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