
Skaidrojums par finansējuma avotu sadalījumu  

(ERAF finansējums, pašvaldības publiskais finansējums, tai skaitā valsts budžeta dotācija, 

pašvaldības privātais finansējums)  

valsts atbalsta projektos 3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM ietvaros 

 

Ja projektu īsteno atbilstoši MK noteikumu Nr. 5931 un MK noteikumu Nr. 6452 19.2. 

apakšpunktā noteiktajam, atbalsta intensitāte nepārsniedz starpību starp attiecināmajām 

izmaksām un pamatdarbības peļņu no ieguldījuma, ko finansē no kopējā publiskā 

finansējuma (Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma (ne vairāk kā 

85 procenti no kopējā publiskā finansējuma), pašvaldības un valsts budžeta finansējuma). 

MK noteikumu Nr. 593 61. punktā un MK noteikumu Nr. 645 62. punktā ir noteikts, ka 

atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014, 

Komisijas regulu Nr. 702/2014 un Komisijas regulu Nr. 1388/2014, nedrīkst kumulēt ar de 

minimis atbalstu un nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, izņemot atlīdzības maksājumus 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no tā, vai atbalsta pasākumi attiecas uz 

dažādām nosakāmām attiecināmajām izmaksām vai tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas 

daļēji vai pilnībā pārklājas. 

Ņemot vērā to, ka valsts atbalsts ir viss publiskais finansējums, ko projekta ietvaros saņēmis 

atbalsta saņēmējs, un ka MK noteikumu Nr. 593 un MK noteikumu Nr. 645 19.2. apakšpunktā 

ir noteikts, ka kopējais publiskais finansējums var sastāvēt no ERAF, pašvaldības un valsts 

budžeta finansējuma, tad no tā izriet, ka MK noteikumu Nr. 593 61. punktā un MK noteikumu 

Nr. 645 62. punktā noteiktais aizliegums kumulēt valsts atbalstu neattiecas uz MK 

noteikumu Nr. 593 un MK noteikumu Nr. 645 19.2. apakšpunktā noteiktajiem kopējā 

publiskā finansējuma avotiem. 

Vienlaikus jāņem vērā, ka saskaņā ar valsts atbalsta regulējumu valsts atbalsta piešķiršanas 

brīdis ir brīdis, kad atbalsta saņēmējam rodas likumīgas tiesības saņemt atbalstu, proti, 

atbalsta piešķīrējs apstiprina juridiskās saistības pret atbalstu saņēmēju, pieņemot lēmumu un 

izdodot piešķiršanas dokumentu (granting act), kas saistību neizpildes gadījumā dotu tiesības 

potenciālajam atbalsta saņēmējam vērsties tiesā. 

Ja MK noteikumu Nr.593 un MK noteikumu Nr.645 ietvaros līdzfinansējuma (pašvaldības vai 

valsts budžeta finansējums) nodrošinātājs pieņem atsevišķu lēmumu par finansējuma 

piešķiršanu, balstoties uz kuru potenciālajam atbalsta saņēmējam būtu tiesības vērsties tiesā 

tā neizpildes gadījumā, pašvaldības vai valsts budžeta līdzfinansējums projektā kvalificēsies kā 

cits valsts atbalsts MK noteikumu Nr. 593 61.punkta un MK noteikumu Nr. 645 62.punkta 

izpratnē. 

Turpretim, ja tiek pieņemts tikai viens lēmums par atbalsta piešķiršanu (ERAF, pašvaldības un 

valsts budžeta finansējums kopā), piemēram, atbalsta pasākuma ietvaros tiek pieņemts tikai 

viens lēmums par projekta apstiprināšanu (sadarbības iestāde – Centrālā finanšu un līgumu 
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 Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi" 
2
 Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumi 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" 
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http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/1388?locale=LV
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aģentūra vai pašvaldība projektu pirmās atlases kārtas ietvaros), kas kvalificējas kā granting 

act, tad atbalsta kumulācijas nosacījumi nav jāpiemēro, un netiek pārkāpti attiecīgi MK 

noteikumu Nr.593 61.punktā un MK noteikumu Nr.645 62. punktā minētie nosacījumi 

gadījumos, kad pašvaldības lēmušas vai lems par līdzfinansējuma nodrošināšanas veidu visam 

konkrētam projektam pēc tā apstiprināšanas. 

Lai veicinātu vienotu izpratni par MK noteikumu Nr. 593 un MK noteikumu Nr. 645 19.2. 

apakšpunkta normu piemērošanu, lūdzam skatīt projektu finansējuma avotu sadalījuma 

piemēru, ja projektu īsteno atbilstoši MK noteikumu 19.2.apakšpunktam. 

 

Finansējuma avotu sadalījuma piemērs, ja projektu 

īsteno atbilstoši MK noteikumu 19.2.apakšpunktam 

Finansējuma avots 
Finansējuma 

apmērs, % 
Finansējuma 
apmērs, euro 

Piezīmes 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 100,00% 1 000 000   

Pašvaldības privātais finansējums 30,00% 300 000  
30%

3
 no kopējām 

attiecināmajām izmaksām  

Publiskais finansējums 70,00% 700 000  
70% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām  

tai skaitā: 
   

ERAF finansējums 59,50% 595 000  85% no publiskā finansējuma  

Pārējais publiskais finansējums 10,50% 105 000  15% no publiskā finansējuma  

tai skaitā: 
   

Pašvaldības publiskais finansējums 8,40% 84 000  
80% no pārējā publiskā 
finansējuma  

Valsts budžeta dotācija 2,10% 21 000  
20% no pārējā publiskā 
finansējuma
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Finansējuma avotu sadalījums grafiskā attēlā tam pašam piemēram: 
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 Pašvaldības privātā finansējuma apmēru nosaka atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķinam  

4
 Valsts budžeta dotācijas likmi (10%-30% no pašvaldības publiskā finansējuma) nosaka atbilstoši Ministru 

kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem Nr. 42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta 
dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada 
plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai" 


