Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma

«Sadarbība»
16.1.apakšpasākums «Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības
ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu
projektu īstenošanai»
16.2.apakšpasākums «Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un
tehnoloģiju izstrādei»

27.05.2020.

Iepirkumi «Sadarbības»
pasākuma ietvaros
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Kādos gadījumos ir/nav jāveic
iepirkums
 Iepirkums nav jāveic:
• Par izmaksām, kas saistītas ar personālu – atalgojumu,
komandējumiem, sadarbības partnera telpu izmaksām;
• Amortizācijas izmaksām;
• Netiešajām attiecināmajām izmaksām.
 Par pārējām attiecināmām izmaksām ir jāveic
iepirkums/cenu aptauja* – cena atbilst tirgus situācijai:
• Materiāliem;
• Tehnikas, iekārtu un aprīkojuma gan iegādei, gan nomai;
• Ārpakalpojumiem.
 Iepirkums ir jāveic par jebkuru preci un pakalpojumu virs
700 EUR visos gadījumos, kad nevar piemērot atviegloto
pieeju.
* saskaņā ar Noteikumu Nr.222 15. un 15.1 punktiem
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Kas jāzina pirms iepirkuma veikšanas

 Ja plānotā iepirkuma summa pārsniedz 5000 EUR*,
pirms
līguma
noslēgšanas
ar
piegāžu
vai
pakalpojuma sniedzēju iepirkuma dokumentācija ir
jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu.
 Pārējos gadījumos iepirkuma dokumentācija ir
jāiesniedz kopā ar maksājuma pieprasījumu, kurā ir
iekļautas izmaksas par konkrēto piegādi vai
pakalpojumu.
*Noteikumu Nr.222 15.1 punkts
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Atvieglotā pieeja
lauksaimniekiem/komersantiem iepirkumu
veikšanā
Lauksaimnieki, komersanti un citi saimnieciskās darbības
veicēji «Sadarbības» pasākuma ietvaros var atsevišķu
iepirkumu neveikt, ja:
 Iegādājas
preces
no
publiski
zināmiem
uzņēmumiem, veikaliem, kuru cenas ir pieejamas
publiski:
• Degviela (piem., Circle K, Virši A, u.tml.);
• Aviobiļetes, ja tiek pirktas bez starpniekiem
(piem., no AirBaltic, Ryanair, u.tml.);
• Ieejas biļetes, transporta biļetes;
• Materiāli, izejvielas – iegādājas būvmateriālu,
saimniecības preču veikalos (piem., Kurši,
DEPO, u.tml.).
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Atvieglotā pieeja
lauksaimniekiem/komersantiem iepirkumu
veikšanā

 Veic analīzes specifiski projektam (Latvijā veic
tikai vienā laboratorijā vai kādā no ES valstīm
konkrētā laboratorijā) – analīzēm noteikta cena
pēc laboratorijas standartizēta cenrāža.
 Lauksaimnieki, pārstrādes uzņēmumi iepērk
preces mazos apjomos projekta vajadzībām no
ilggadējiem piegādātājiem (ilgstoša sadarbība)
vai iegādājās lielāku apjomu materiālus, no
kuriem projektam atvēl nelielu daļu – atsevišķu
cenu aptauju var neveikt, ja cena ir pamatota
un var uzrādīt rēķinus par papildus apjomiem
no tā paša piegādātāja.
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Atvieglotā pieeja publiskajām
personām iepirkumu veikšanā
Valsts iestādes, zinātniskie institūti, kuriem iepirkumi ir
jāveic saskaņā ar PIL, «Sadarbības» pasākuma ietvaros
var atsevišķu iepirkumu neveikt, ja:
 Iestādes esoša iepirkuma ietvaros iepērk preces mazos
apjomos priekš projekta – atsevišķu iepirkumu neveic,
bet sniedz informāciju, identificē iepirkumu, kura
ietvaros iegādātas preces.

 Ja pērk preci EIS* centralizētā iepirkuma ietvaros atsevišķu iepirkumu neveic, bet sniedz informāciju,
identificē iepirkumu, kura ietvaros iegādātas preces.
 Izvēlas preci no EIS kataloga.
* Elektronisko iepirkumu sistēma
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Darba atalgojums
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Atalgojums projektā (1)

Atalgojums projektā ir attiecināms, ja:
1. Noslēgts darba līgums un/vai līgumu grozījumi, vai vienošanās/rīkojums pie
darba līguma ar darbiniekiem, par kuriem maksājuma pieprasījumā tiek pieprasīts
finansējums. Darba līgumi attiecas uz valsts un zinātniskajām institūcijām,
biedrībām un nodibinājumiem, SIA, IK, ZS u.c. juridiskajām personām par
darbiniekiem.
Darba līgumā ir norādīts, kādi darba pienākumi tiks projektā veikti un kāda būs
darba samaksa/stundas likme.
Darbinieks katru mēnesi savā kontā saņem darba samaksu no darba devēja, t.sk.
par projektā veltīto laiku. Darba devējs par darbinieku nomaksā nodokļus. Bankas
konta izraksts to apliecina.
2. Ja atalgojums/atlīdzība par projektu ir paredzēta IK saimnieciskās darbības
veicējam, ZS īpašniekam u.tml., kas pēc uzņēmējdarbības formas nevar būt darba
attiecībās uz darba līguma pamata, darba līgumu nesniedz.
Atlīdzībai vai samaksai par dalību projektā jābūt pārskaitītai konkrētajam
saimnieciskās darbības veicējam no saimniecības konta uz privāto kontu - bankas
konta izraksts to apliecina, vai izņemtai no saimniecības konta privātām vajadzībām
un iegrāmatotai savā grāmatvedības sistēmā/saimnieciskās darbības žurnālā.
Bankas konta izraksts un saimniecības grāmatvedības dokumenti to apliecina.
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Atalgojums projektā (2)

3. Iesniegtas darba laika uzskaites tabeles par visiem darbiniekiem, par kuriem
projektā tiek pieprasīta darba alga, atlīdzība/samaksa par dalību projektā, t.sk. IK
saimnieciskās darbībās veicējiem, ZS īpašniekiem.
Darba laika uzskaites tabelē ir jābūt norādītam, cik stundas veltītas darbam
projekta ietvaros un cik stundas veltītas darbam ārpus projekta.
LAD visu darbinieku nostrādātās stundas salīdzina ar VID datu bāzē uzrādīto
informāciju. Ja tiek pārsniegts normālais darba laiks (astoņas stundas dienā vai
40 stundas nedēļā), izvērtē katra nodarbinātā stundu skaitu pret projektā
patērēto darba laiku, veiktajiem pienākumiem, to savienošanu ar citiem darbiem,
sezonalitāti (lauksaimniecībā, mežsaimniecībā) u.c. faktoriem. Ja nepieciešams,
LAD prasa sniegt skaidrojumu.
Kopā pie visiem darba devējiem nav ieteicams darbinieku nodarbināt 12 stundas
dienā, kas ir līdz 1,5 slodze mēnesī. Var būt arī atsevišķi izņēmumu gadījumi, kas
ir jāizvērtē individuāli, ņemot vērā attiecīgos apstākļus un to ietekmējošos
faktorus.
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Atalgojums projektā (3)

4. Ja ir nomaksāti visi nodokļi, kas saistīti ar darba samaksu. Papildus ir attiecināmas arī darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Fiziskai personai, kas veic saimniecisko darbību, samaksa par veikto darbu ir attiecināma, ja no
tās ir samaksāti ar ienākuma gūšanu saistītie nodokļi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un
pašnodarbinātās personas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas).
Pašnodarbinātajām
(saimnieciskās
darbības
veicējiem)
personām
valsts
sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) nav jāveic katru mēnesi, bet reizi ceturksnī (līdz
18.aprīlim par 1.ceturksni, 17.jūlijam – 2.ceturksni, 16.oktobrim – 3.ceturksni un nākamā gada
15. janvārim par 4. ceturksni) un tikai tad, kad pašnodarbinātās personas VSAOI objekts
mēnesī ir vienāds ar vai pārsniedz 430 EUR vai EUR 5160 gadā (minimālā alga no
01.01.2018)(MK Nr.656 2.punkts). VSAOI objekts tiek aprēķināts, ieņēmumus atņemot no
izdevumiem.
Piemēram: Pašnodarbinātā ienākumi (atņemot izdevumus) ir EUR 500, VSAOI tiek veiktas no
min algas (EUR 430) 32,15% apmērā, tā kā ieņēmumi ir lielāki par minimālo algu, tad no
starpības (500-430=70) papildus jāveic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% (70*5%).
Ja kādā no mēnešiem izdevumu daļa pārsniedz ieņēmumus, konkrētā mēnesī nav gūta peļņa,
bet ir zaudējumi, VSOAI var neveikt.
Saimnieciskās darbības veicējiem projektā saņemtais atalgojums ir jāiegrāmato savā
saimnieciskās darbībās ieņēmumu/izdevumu žurnālā (kā dokuments nav jāiesniedz, bet
nepieciešamības gadījumā pie sadarbības partnera pārbaudē uz vietas to pārbauda).
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Atalgojums projektā (4)

5. Algas aprēķinā tiek ieskaitīti arī atvaļinājumi, darbnespējas lapas un
komandējumi, kuri attiecas tikai par projektā pavadīto un nostrādāto laiku
(dienām, stundām).
Atvaļinājumu/ darbnespējas lapu aprēķināšanā izmanto 2 variantus, kas sagatavoti
kā piemēri excel tabulā Attiecināmo izmaksu aprēķins ar atvaļinājuma naudu un
telpu izmaksām un ievietoti LAD mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalstapasakumi/16-1-atbalsts-eiropas-inovaciju-partneribas-lauksaimniecibasrazigumam-un-ilgtspejai-lauksaimniecibas-raziguma-un-ilgtspejas-darba-grupuprojektu-istenosanai-286
Algas aprēķinā tiek ieskaitīta arī riska nodeva. Tāpat attiecināmas ir arodbiedrību
maksas.
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Aktuālie jautājumi
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Aktuālie jautājumi (1)
1.

LAD pārstāvjiem - galvenās kļūdas iesniedzot pārskatus, to novēršana; Valsts Lauka tīkla
pārstāvjiem - pozitīvie sadarbības piemēri EIP grupām, ZM - jaunu projektu pieteikšanas
iespējas.

LAD atbilde:
•

Ļoti vispārēja informācija, nav atskaites pa partneriem, nav visi nepieciešamie dokumenti, lai
pēc projekta rezultātu publiskošanas visas nepieciešamās darbības būtu atkārtojamas,
ieviešamas kādā citā saimniecībā/uzņēmumā/ kādam ražotājam skices būtu pieejamas, uz kuru
pamata izgatavot projektā radīto prototipu.

•

LAD mājas lapā ievietota informatīvā lapa par to, kam ir jābūt iekļautam gala atskaitē – gala
atskaite ietver pilnu informāciju par projekta laikā veikto pētījumu, katra partnera paveiktais
un kopīgais rezultāts, to apliecinot ar pamatojošiem dokumentiem (aprēķini, analīzes, testi,
izmēģinājumu atkārtojumi, rasējumi u.c).

•

Jāatskaitās ir katram partnerim par savu daļu – vadošais partneris šo informāciju apkopo,
kopsavilkumā atspoguļo projekta rezultātus (katra partnera atskaite var būt arī kā pielikums
kopsavilkumam – jebkurš interesents var izlasīt projekta rezultātu, bet, ja kaut kas interesē
konkrētajā jomā, tad iedziļinās konkrētā partnera atskaitē).

•

Atskaites noteikti par padarīto projektā būs ļoti atšķirīgas – zinātniskajām institūcijām, kuras
nodarbojas ar zinātni un izpēti – būs pēc viņu zinātniskajiem pētījumiem, vadlīnijām,
protokoliem u.tml. – šī informācija noteikti būs saistoša citām zinātniskajām institūcijām un
zinātniekiem – un pārējiem, kas ir lauksaimniecības/mežsaimniecības uzņēmumi, zemnieku
saimniecības, IK – ja viņu darbs projektā būs bijis eksperimenta testēšana savā saimniecībā –
tad tie būs pieraksti, novērojumi (kas veikti zinātnieku pārraudzībā) - to saturs var būt ļoti
vienkāršs un uz neliela lpp. skaita.

•

Gala atskaitei noteikti būtu jāatspoguļo tā informācija, kas tiek sniegta 8.pielikumā pie katra
MP – nevar būt atšķirības.
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Aktuālie jautājumi (2)

2. Vai ir pieejama metodika / paraugs projekta gala
atskaites sagatavošanai?
3. Kādu informāciju būtu obligāti jāiekļauj gala
atskaitēs?
Atbilde:
•LAD mājas lapā ir sagatavots informatīvais materiāls,
kam ir jābūt atspoguļotam gala atskaitē;
•EIP tīklā ir informācija par īstenotajiem projektiem,
kurus var apskatīties kā paraugus. Tomēr standarta
paraugs nav, jo projektu jomas ir ļoti dažādas.
Iespējams, kad būs realizēti vairāki dažādu jomu
projektu, būs iespējams precīzāk definējamas visas
prasības pa jomām.
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Aktuālie jautājumi (3)

4. Kādi faktori tiek ņemti vērā, vērtējot, vai pētniecībā izmantojamas iekārtas iegāde ir
attiecināma pilnā apmērā vai attiecināmi tikai amortizācijas izdevumi projekta periodā? Kāpēc
rodas situācija, ka atsevišķos gadījumos pētnieciskas iekārtas iegāde tiek attiecināta pilnā
apmērā, bet atsevišķos - tiek attiecināti tikai amortizācijas izdevumi uz projekta īstenošanas
laiku?
Atbilde:
•Pētniecisko iekārtu iegāde ir vērtējama individuāli – kopumā iegādes nevar pārsniegt 30% no
projekta summas.
•Tiek vērtēts, ja iekārta nav pieejama nevienam partnerim, LV tādas nav (tā nav
traktortehnika) – tad tās iegāde ir attiecināma (intensitāte atkarībā no jomas – IMA 30-60%,
pārējiem 90%)
•Tiek vērtēts, kurā projekta posmā plānots veikt iegādi, kādas darbības ir paredzētas ar šo
iekārtu – ja viss projekts balstās uz šīs iekārtas iespējām un to iegādājas projekta sākumā –
tās iegāde varētu tikt attiecināta pilnā apmērā, bet ja šī iekārta tiek izmantota pāris analīzēm,
tiek iegādāta projekta beigu fāzē – iekārtas iegāde nav attiecināma, tiek piedāvāta
amortizācija.
•Ja tā ir produktīvā investīcija, tad iegādātai iekārtai ir uzraudzība vēl 5 gadus.
•Tiek vērtēts, vai iekārtas iegāde ir attiecināma tikai uz projektu vai arī turpmāk iekārta tiks
izmantota zinātniskajā darbā pēc projekta īstenošanas – iespējama amortizāciju uz projekta
laiku – pēc projekta nav 5 gadu uzraudzības periods.
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Aktuālie jautājumi (4)

5. Vai projekta finansējums var tikt pārdalīts starp projekta partneriem bez LAD
piekrišanas? Vai projekta finansējums var tikt pārdalīts starp aktivitātēm bez
LAD piekrišanas?
Atbilde:
•Jebkuras būtiskas izmaiņas projektā ir jāsaskaņo ar Dienestu. Norādot
pamatojumu, ir jāiesniedz Dienestā iesniegums par izmaiņu veikšanu. Dienests
izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un saskaņo vai noraida attiecīgos
grozījumus.
•Apstiprinot projektu pieteikumus, Dienests vērtē projekta sadarbības partnerus,
finansējuma sadali starp partneriem, kā arī tāmes pozīcijas. Ņemot vērā, ka,
iesniedzot projektu, partneri savstarpēji ir vienojušies par veicamajām darbībām
un finansējuma sadali starp partneriem, projekta īstenošanas laikā tiek ievērots
katram sadarbības partnerim atvēlētais budžets projektā plānotajām
aktivitātēm.
•Ja ir nepieciešamas izmaiņas finansējumā un aktivitātēs, katrs gadījums ir
izskatāms individuāli. Līdz šim Dienests grozījumus par finansējuma pārdali no
viena partneru otram nav saskaņojis. Tomēr ņemot vērā, ka projektu
īstenošanas gaitā rodas dažādas izmaiņas un korekcijas, kas var ietekmēt
turpmāko projekta īstenošanu un mērķa sasniegšanu, izmaiņas ir pieļaujamas.

17

Aktuālie jautājumi (5)

6. Slimības lapa. Kā tiek aprēķinātā projekta amatā A lapas apmaksa vai
aprēķina formā jānorāda? Vai jāsummē to A lapas summu, tad jautājums kā ar nodokļiem? Vai jāraksta pilni nodokļi vai tikai nodokļi no darba algas?
Atbilde:
•Iesniedzot Dienestā Maksājuma pieprasījumu, tam jāpievieno arī aprēķins
par A lapu (ja par to pieprasa finansējumu), no kuras izmaksām daļa tiek
attiecināta uz projektu. Projekta attiecināmajās izmaksās var iekļaut tādu A
lapas izmaksu proporciju, kur var attiecināt uz projektu par A lapas
aprēķina periodu.
Piemēram:
A lapas aprēķina periodā 50% veltīti pamatdarbam un 50% projektam, tad
Maksājuma pieprasījumā var iekļaut 50% no aprēķinātās A lapas summas.
•Attiecīgi ir attiecināma arī proporcija par aprēķinātajiem nodokļiem no
atalgojuma.
•Uz projektu proporcionāli ir attiecināmi visi nodokļi un nodevas, kas
saistītas ar darba samaksu.
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Aktuālie jautājumi (6)

7. Vai vajadzīgs jauns rīkojums par aizvietošanu slimības laikā, vai
pietiek visam projektam ar jau esošo?
Atbilde:
•Ja slimības laikā projektā iesaistītā darbinieka vietā tiek norīkots
cits darbinieks, tad ir nepieciešams jauns rīkojums par
aizvietošanu. Darbiniekam, kurš aizvieto uz slimības laiku, ir
jāatbilst profesionālajai kvalifikācijai, lai var veikt aizstājamā
darbinieka pienākumus, kā arī rīkojumā ir jānorāda, kāda būs
darba samaksas likme (tā nevar būt lielāka par aizvietojamā
darbinieka likmi).
•Par šādiem gadījumiem aicinām savlaicīgi informēt Dienesta
attiecīgā projekta vērtētāju.
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Aktuālie jautājumi (7)

8. Vai projekta laikā radīto produktu var sākt ieviest tirdzniecībā, ja projekts vēl nav
pabeidzies,
radīto
prototipu
pēc
projekta
izmantot
uzņēmuma
ražošanā/saimniecībā.
•Ja projekta ietvaros ir plānots radīt jaunus produktus, tad pēc projekta īstenošanas
tos var un drīkst ieviest ražošanā. Ja projekta īstenošanas laikā jau ir radīti pirmie
produkti, par kuriem visi pētījumi un ieguldījumi, kas bija plānoti projektā, ir
beigušies, tad arī to ieviešana un ražošanas uzsākšana ir atbalstāma (vēl pirms
projekts nav pilnībā īstenots).
! Svarīgi ir atcerēties, ka projekta īstenošanas laikā projekta ietvaros nevar gūt peļņu

par to, kas vēl tiek izpētīts, ražots eksperimentālās partijās, audzēts eksperimentālajos
laukos, pēc speciāli izstrādātām metodēm/barībām nobaroti dzīvnieki – ja par to pieprasīts
finansējums izejvielām, sēklai, stādiem, dzīvniekiem. Ja par to tie gūta peļņa, tā tiek
atskaitīta no projekta publiskā finansējuma.
•Ja projekta ietvaros tiek radīts prototips kādai iekārtai, tehnikai, to pēc projekta
īstenošanas var un drīkst izmantot uzņēmuma ražošanā/saimniecībā.
! Svarīgi ir atcerēties, ka par projekta laikā radīto prototipu nevar patentēt tādā versijā,
kādā tas ir radīts par ES finansējuma līdzekļiem.
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Aktuālie jautājumi (8)

9. Prasības EIP projektu attiecināmo izmaksu dokumentācijai neatbilst
uzņēmuma grāmatvedības prasībām. Līdz ar to projekta realizācijas
gaitā uzņēmumu grāmatvežiem ir jāizveido pilnīgi jauna tikai šim
vienam projektam atbilstoša grāmatvedības uzskaite. Līdz ar to, ja
kaut viens no sadarbības partneriem ir rūpnīca, tad tiek radīts
MILZĪGS apjoms dokumentu. Neviens (ne LAD, ne sadarbības
partneri) nebija rēķinājies ar šādu milzīgu (dažreiz pat paralizējošu)
papildus darba patēriņu. Līdz ar to, rakstot nākamos MK noteikumus,
EIP projektiem attiecināmajās izmaksās ir jāiekļauj grāmatvežu darbs.
Atbilde:
Lai varētu korekti noadministrēt projektu, Dienestam ir nepieciešami
pamatojošie dokumenti, lai varētu izdalīt, kuras izmaksas attiecas uz
projektu un kuras uz sadarbības partnera pamatdarbu.
Papildus norādām, ka grāmatveža atalgojumu par papildu
pienākumiem droši var iekļaut Netiešajās attiecināmajās izmaksās.
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Aktuālie jautājumi (9)

10. Attiecināmajās izmaksās netiek iekļauti materiāli, ko sadarbības
partneris rada ar saviem resursiem projekta vajadzībām. Ir situācija, ka
šie materiāli ir vienīgie resursi, kuri nepieciešami, lai vispār varētu
projektu realizēt. Turpretim, ja sadarbības partneris šos resursus iepērk no
ārpus projekta esošas personas, šos izdevumus ieskaita attiecināmajās
izmaksās. Tā ir diskriminācija, jo MK nosacījumi paredz, ka sadarbības
partnerim bez maksas ir jāatdod otram sadarbības partnerim šie resursi.
Līdz ar to paša resursi ir papildus izdevumi un tas nerada vēlmi piedalīties
EIP projektos. Līdz ar to, rakstot nākamos MK noteikumus, EIP projektiem
attiecināmajās izmaksās ir jāiekļauj izmaksas, kuras rodas sadarbības
partnerim radot resursus projektu vajadzībām, ja tas tos rada pats rada
savā saimniecībā.
Atbilde:
Atbilstoši normatīvajam regulējumam ieguldījums natūrā projekta ietvaros
nav attiecināms un šādas izmaksas projektā nav attiecināmas.
Partneri drīkst viens no otra pirkt dažādus resursus, bet projekta
attiecināmajās izmaksās tos iekļaut nedrīkst.
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Aktuālie jautājumi (10)

11. Inovāciju projektos tiek izgatavotas pilotiekārtas, nevis ražošanas
iekārtas. Līdz ar to uz tām nevar attiecināt MK noteikumu prasības
ražošanas iekārtām. Tām nevar atvērt pamatlīdzekļu kartītes (jo to
iegāde ir 0 vērtībā). Uz tām nevar attiecināt attiecināmo izmaksu 60 %
atbalsta likmi, jo neviens jau nezin, vai šī iekārta vispār darbosies.
Atbilde:
Par projekta ietvaros radītajām iekārtām Dienests neuzstāj, ka ir
jāatver pamatlīdzekļa kartīte.
Papildus norādām, ka projekta ietvaros izveidotajai iekārtai netiek
piemērota samazināta atbalsta intensitātes likme, un visas tās
izgatavošanā izmantotās sastāvdaļas tiek attiecinātas ar 90% atbalsta
intensitāti.
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Aktuālie jautājumi (11)

12. Jāievieš standarta komunikācijas formas (paraugi), piem., raksts
žurnālam, kopīgs stends nozares izstādē, centralizēti organizēta īsu
video rullīšu filmēšana u.tml. Jāievieš minimālā summa, kurai
nepiemēro iepirkuma procedūras, piem., 300 vai 500 eur. Nav normāli,
ka sēklu paciņas iegādei pa 80 centiem jātaisa tirgus izpēte, kur
cilvēks iztērē stundu sava laika un darba devējam šis darbs izmaksā
vairāk kā 20 EUR
Atbilde:
Izdevumiem, kas projekta ietvaros kopsummā sastāda līdz EUR 700,
tirgus izpēte nav jāveic.
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COVID-19 ietekme uz projektu
īstenošanu (1)
COVID-19 ietekme uz Sadarbības projektu realizāciju:
• Tiek atceltas vai pārceltas konferences, komandējumu braucieni, lauku dienas,
semināri;
• Pagarināta projekta uzsākšana (projektiem, kas pēdējie apstiprināti);
• Pārcelta projekta realizācija;
• Darba temps uz Covid-19 laiku samazinājās savstarpējās komunikācijas un
distancēšanās ierobežojumu dēļ.
Par investīciju projektiem Zemkopības ministrijas vadības apspriedes protokolā ir
noteikts, ka LAD ir jāizvērtē projektu problēmu īstenošanas cēloņi, un, ja tās ir tieši
saistīts ar COVID-19 pandēmiju, tad:
• ir pieļaujamas atkāpes projekta īstenošanā un sasniedzamos rādītājos,
pagarinot projekta īstenošanas termiņus līdz trim mēnešiem;
• var pagarināt projektu uzraudzības termiņu, nemainot projekta būtību un
rādītāju izpildi projektu uzraudzības laikā;
• ja nozīmīga daļa projekta sasniedzamo rādītāju ir izpildīti un to pilnīga
sasniegšana ir ierobežota COVID-19 ietekmes dēļ, pieļaujams uzskatīt
projektu par pabeigtu.
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Covid-19 ietekme uz projektu
īstenošanu (2)
Tomēr ņemot vērā Sadarbības pasākuma specifiku, pagarinājumi un citas izmaiņas
būtu vērtējamas katram projektam individuāli (iesniegums LAD par izmaiņām un
nepieciešamajiem grozījumiem):
• Atbilstoši «Sadarbības» pasākuma nosacījumiem – maksimālais projektu
īstenošanas termiņš ir 5 gadi no lēmuma par atbalsta piešķiršanu
pieņemšanas dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam.
• Projekta termiņa pagarinājums nav ierobežots ar konkrētiem mēnešiem, bet ir
pagarināms līdz maksimālajam projektu īstenošanas termiņam - ir jāvērtē, kas ir
izdarīts un kādas aktivitātes vēl ir palikušas neīstenotas – vai atlikušā budžeta
ietvaros to var izdarīt, ņemot vērā, ka algas un citas izmaksas plānotas uz konkrētu
laiku konkrēti iesaistītam personālam, konkrētos termiņos veicamajiem darbiem.
• Ja palikušas ir tikai projekta aktivitātes, kas saistītas ar konferencēm, kādiem
komandējumiem rezultātu izplatīšanas nolūkos – to visu iespējams noorganizēt
attālināti vai piedalīties attālināti, bet ja kopumā projekts ir pabeigts, tad arī bez
šīm aktivitātēm var uzskatīt, ka projekts ir pabeigts.
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Covid-19 ietekme uz projektu
īstenošanu (3)
• Ir iespējams sadarbības partneru plānotās konferences, lauku dienas, seminārus
pārcelt uz vēlāku laiku – ir atbalstāma arī to rīkošana attālinātā veidā, nodrošinot
visiem tehniskas iespējas pieslēgties, vai rīkojot klātienē, ievērojot visus drošības
pasākumus, vai atcelt, ja to organizēšana nav iespējama, izvērtējot, vai tas
neietekmē projekta mērķus, un izmaksas pārdalīt uz citām projekta tāmes
pozīcijām, ja ir nepieciešams un ir pamatojums citas pozīcijas palielināt.

• Atcel dalību konferencēs, atcelt komandējuma braucienus, kas bija ieplānoti tieši
valstī noteiktā ārkārtas stāvokļa laikā līdz brīdim, kad atjaunosies pasaulē
pārvietošanās ierobežojumi un atsāksies klātienē šāda veida pasākumi.
Nenotikušā komandējuma izmaksas var pārdalīt uz citām projekta tāmes
pozīcijām, ja ir nepieciešams un ir pamatojums citas pozīcijas palielināt.
• Var pagarināt uzsākšanu, ja tādēļ nemainās aktivitātes un tas neietekmē
Projekta mērķi. Piemēram, plānotas 2 sezonas izmēģināt lauku stādījumu, bet
COVID-19 dēļ projekts tiek uzsākts vēlāk. Tā kā projekta īstenošanas termiņu
neplāno mainīt, tā rezultātā viena sezona samazinās. Ņemot vērā, ka projektā bija
svarīgi salīdzināt atkārtojumus, tad ir jāpārskata gala termiņš – būtu jānodrošina
salīdzinošie dati.
2
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Paldies par Jūsu uzmanību!
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