Valsts budžeta līdzfinansējums 5% apmērā
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
“Eiropas teritoriālās sadarbība” Igaunijas –
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projektu īstenošanai

2020.gada 19.februārī, Jūrmalā

Tiesiskais regulējums

Ministru kabineta
2015.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.200
"Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas
Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas
teritoriālā sadarbība" programmu finansējuma
saņēmējiem no Latvijas"
(ar 14.06.2016. grozījumiem).
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Valsts budžeta
līdzekļu saņēmēji

 Pašvaldības un to izveidotās iestādes;

 Valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās
funkcijas*;
 Pašvaldību kapitālsabiedrības, kas pilda pašvaldības
deleģētās funkcijas;
 Biedrības un nodibinājumi.

*izņemot valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās funkcijas attiecībā uz
publiskās infrastruktūras sakārtošanu un apsaimniekošanu
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Valsts budžeta līdzfinansējuma
piešķiršanas
un maksāšanas kārtība (1)

 Projekta vadošajam partnerim pēc Finansēšanas līguma
noslēgšanas, pārējiem projekta partneriem pēc Partnerības
līguma noslēgšanas, 3 mēnešu laikā VARAM jāiesniedz:

– pieteikums par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu
(MK noteikumu Nr.200 pielikums);
– apliecinājums par pretendenta maksātspēju,
finanšu stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās
informācijas patiesumu;

4

PIETEIKUMA PARAUGS (1)
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. aprīļa
noteikumiem Nr. 200

Pieteikums par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā
sadarbība" programmas projekta finansējuma saņēmējam no Latvijas
1. Projekta reģistrācijas numurs

Est-Lat00X

2. Informācija par projekta partneri (finansējuma saņēmēju):
2.1. projekta partnera nosaukums (latviešu valodā)
X novada pašvaldība
2.2. projekta partnera nosaukums (angļu valodā)
X Municipality
2.3. projekta partnera juridiskais statuss
pašvaldība
2.4. projekta partnera nodokļu maksātāja
31.05.2001.
reģistrācijas datums un numurs
Nr.90123456789
2.5. darbības pamats (piemēram, rīkojums,
nolikums
nolikums, statūti)
2.6. juridiskā adrese
Peldu iela 25, X novads, LV-0123
2.7. biroja adrese
Peldu iela 25, X novads, LV-0123
2.8. kontaktpersona
Pēteris Pētersons
2.9. tālruņa numurs
+371 12345678
2.10. e-pasta adrese
peteris.petersons@xnovads.lv
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PIETEIKUMA PARAUGS (2)

3. Informācija par projektu:
3.1. projekta nosaukums (latviešu valodā)
3.2. projekta nosaukums (angļu valodā)
3.3. projekta nosaukuma saīsinājums
3.4. projekta mērķis

3.5. projekta atbilstība Teritoriālās sadarbības
programmai (programmas nosaukums)
3.6. plānotais projekta īstenošanas laiks (mēnešos)
3.7. projekta partnera finansējums projektā (EUR)

Ūdens resursu aizsardzība
pārrobežu sadarbībā
Protection of water resources in
cross-border cooperation
PWRCB
Nodrošināt ilgtspējīgu un integrētu
ūdens resursu aizsardzību un
apsaimniekošanu Latvijas-Igaunijas
pārrobežu teritorijā
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
sadarbības programma
12
100 000,00

Pielikumā ir pievienots pretendenta parakstīts apliecinājums par tā maksātspēju, finanšu
stabilitāti, nodokļu saistību izpildi un sniegtās informācijas patiesumu.
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
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Valsts budžeta līdzfinansējuma
piešķiršanas
un maksāšanas kārtība (2)

 1 mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas VARAM
pieņem lēmumu par valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu/nepiešķiršanu;
 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
valsts budžeta finansējuma saņēmēju;

 Starp VARAM un valsts budžeta finansējuma saņēmēju tiks
parakstīts līgums;
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Valsts budžeta līdzfinansējuma
piešķiršanas
un maksāšanas kārtība (3)
 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas VARAM
avansā pārskaita uz finansējuma saņēmēja norēķinu kontu
valsts budžeta līdzekļus 90% apmērā no piešķirtās
summas;
 Atlikušos 10 % pārskaita uz finansējuma saņēmēja kontu,
kad saņemts finanšu kontroles pozitīvs gala atzinums par
projektam piešķirto līdzekļu izlietojumu;
 Ja palielinās finansējuma saņēmēja finansējuma daļa
projektā, finansējuma saņēmējs ir tiesīgs iesniegt
ministrijā pieprasījumu par papildu valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu mēneša laikā pēc attiecīgā finansēšanas
līguma grozījumu apstiprināšanas.
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Paldies par uzmanību!!!
Attīstības instrumentu departamenta
Finanšu un sertifikācijas nodaļas vecākā eksperte
Dita Ķikule
Tālr.: +371 670 264 62
dita.kikule@varam.gov.lv

