DME PROGRAMMAS FINANŠU KOREKCIJU PIEMĒROŠANAS CENRĀDIS
(stājas spēkā 1.04.2019.)
Cenrādis tiek piemērots DME grantiem, kas izsniegti atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 15.marta
noteikumiem Nr.160 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi”, turpmāk
tekstā – MK noteikumi 160
1.

FINANŠU KOREKCIJAS LIKMES UN NOSACĪJUMI:

Neatbilstība
1.1. Projekta mērķa nesasniegšana, t.i., nav pabeigti būvniecības
darbi vai būvniecības rezultātā nav panākta apkures patēriņa
samazināšana līdz 90 kWh/m2 gadā
1.2. Projekta vadīšanas pārkāpums, t.i., nepienācīga projekta
vadība, personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpumi un
informācijas neizsekojamība

1.3. Iztrūkstoši vai neatbilstoši sagatavoti izmaksu norēķinu un
attaisnojuma dokumenti
1.4. Izdevumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar MK noteikumu
Nr. 160 47.punktu
1.5. Izmaiņas, Projekta īstenošanas līgumā, kas neatbilst
normatīvajiem aktiem vai iepirkuma dokumentācijai, vai
noslēgtajam Projekta īstenošanas līgumam:
1.5.1. Ja pagarināti būvniecības līgumos noteiktie termiņi
nesaskaņojot to ar Altum;
1.5.2. Ja tiek veikta būvniecības materiālu maiņa;

1.5.3. būvniecības līguma priekšmetā ietverti būvdarbi
(papildus darbi, pakalpojumi, piegādes), ko neparedz
sākotnējais būvniecības līgums;
1.5.4. Veikti papildu darbi, piegādes, pakalpojumi, kas
pārsniedz normatīvajos aktos, iepirkuma dokumentācijā
vai Projekta īstenošanas līgumos pieļautos limitus.
1. versija

1.lp. no 2

Finanšu korekcijas apjoms
Līdz 100% no projekta attiecināmajām
izmaksām
100% no neatbilstoši veiktajām
izmaksām; un/vai
100% no izmaksām, kas pārsniedz 3% no
projekta kopējām attiecināmajām
izmaksām; un/vai
10% no projekta vadības izmaksām
100% no neatbilstoši veiktajām
izmaksām
100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām

līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma
summas par termiņa pagarināšanu, kas
novērtēta kā būtiska
Līdz 100% no konkrētās Projekta
īstenošanas līguma pozīcijas, ja
pārkāpuma ietekmē nav sasniegts projekta
mērķis;
Līdz 25% no konkrētās Projekta
īstenošanas līguma pozīcijas, ja
pārkāpums nav ietekmējis projekta mērķa
sasniegšanu;
Līdz 100% par papildu darbiem;
Līdz 25 %, ja papildu darbi nepārsniedz
iepirkumu reglamentējošos aktos noteiktās
robežvērtības no pamatlīguma;
100% no apjoma, kas pārsniedz noteiktos
limitus no Projekta īstenošanas līguma
sākotnējās vērtības.
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IV.B Cenrādis privātpersonu aizdevumiem

1.5.5 Veikti grozījumi piegādātāju interesēs, kas maina
ekonomisko līdzsvaru (piemēram, risku sadalījumu un to
kompensējošos līdzekļus).
1.6. Aizdomas par krāpšanu Vadlīniju par finanšu korekciju
piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā
konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu
atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, izpratnē1
1.7. Komercdarbības atbalsta (de minimis ) normu pārkāpums
1.8. Interešu konflikts ( šis punkts attiecas uz tādiem interešu
konflikta gadījumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu )
Vadlīniju par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par
Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām,
neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada
plānošanas periodā, izpratnē2
1.9. Nav ievērotas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
vispārīgās normatīvo aktu prasības attiecīgajā jomā
1.10. Dubultais finansējums
1.11. Nekvalitatīva būvuzraudzības, autoruzraudzības vai iekārtu
piegādātāju pakalpojumu līgumu izpilde.

2.

100% no veiktajām izmaksām, kurus skar
krāpnieciskās darbības
Līdz 100% no neatbilstoši veiktajām
izmaksām

Līdz 100% no projekta attiecināmajām
izmaksām
Līdz 10% no projekta attiecināmajām
izmaksām
100% no projekta attiecināmajām
izmaksām, kas finansētas citu projektu
ietvaros
10% no attiecīgā līguma summas

PAPILDUS NOSACĪJUMI:

Kritēriji
Nokavējuma procenti gadā par atmaksājamā granta samaksas
kavējumu

1

līdz 25% no Projekta īstenošanas līguma
summas

Nosacījumi
6%

Krāpšanas gadījumu piemēri detalizēti ir paskaidroti 18.02.2009. Eiropas Komisijas „Informatīvajā paziņojumā par krāpšanas
pazīmēm attiecībā uz ERAF, ESF un KF” (http://www.esfondi.lv/page.php?id=1017 ).
2
T.sk., Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 18.jūlija regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro
Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.1296/2013, (ES) Nr.1301/2013, (ES) Nr.1303/2013, (ES)
Nr.1304/2013, (ES) Nr.1309/2013, (ES) Nr.1316/2013, (ES) Nr.223/2014, (ES) Nr.283/2014 un Lēmumu Nr.541/2014/ES un atceļ
Regulu (ES, Euratom) Nr.966/2012 61.pants.
1. versija
2.lp. no 2
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