Snieguma rezerve un valsts
budžeta dotācija
Rīga, 2018.gada 25.janvāris

Kas ir snieguma rezerve jeb snieguma ietvars?
• Snieguma rezerve jeb ietvars ir noteikts rādītāju kopums katram
prioritārajam virzienam, kas sastāv no finanšu rādītāja uz 2018.gada
31.decembri, t.i. sertificēti izdevumi (ES fondu finansējums kopā ar
nacionālo finansējumu), un atsevišķu specifisko atbalsta mērķu (turpmāk
– SAM) iznākumu rādītāju starpposmu vērtībām uz 2018.gada
31.decembri.
• Noderīgi avoti snieguma rezerves skaidrojumam:
 «Finanšu ministrijas kā Eiropas savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi)
vadošās iestādes skaidrojums par snieguma rezerves piemērošanu ES fondu 2014.–2020.gada
plānošanas periodā», Finanšu ministrija, 2016.gada jūnijs;
 «Skaidrojums par rezerves finansējuma izmantošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda līdzfinansētajos projektos»:
http://m.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/skaidrojums-par-rezerves-finansejuma-izmantosanu-esfondu-lidzfinansetajos-projektos.pdf

Kā uzzināt, vai attiecās uz manu projektu?
• Uz rezerves finansējumu projektā var pretendēt tikai tad, ja rezerves
finansējums ir plānots attiecīgajos MK noteikumos par
SAM/pasākumu īstenošanu (piemēram, SAM 4.2.2. 2.kārtā tas nav
iespējams).
• Rezerves finansējumu ir iespējams priekšfinansēt projektā tikai
gadījumos, kad rezerves finansējums ir plānots un rezerves
priekšfinansēšana ir atrunāta MK noteikumos par SAM/pasākuma
īstenošanu (piemēram, SAM 3.3.1. un 5.6.2.).

Kā plānojama snieguma rezerve?
Projekta iesnieguma 2.pielikumā «Finansēšanas plāns» snieguma
rezerves finansējums (konkrēts rezerves apjoms pa prioritārajiem
virzieniem un fondiem ir noteikts FM vadlīniju “Vadlīnijas Ministru
kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu
izstrādei Nr.2.2.” pielikumā - http://www.esfondi.lv/vadlinijas-skaidrojumi ) plānojams ailē «Cits publisks finansējums».
NB!
Valsts atbalsta projektos sākotnēji paredzētais kopējais publiskā finansējuma apmērs
pēc apstiprinātā projekta iesnieguma iesniegšanas (un apstiprināšanas) nevar tikt
palielināts.
Valsts atbalsta projektos finansējuma saņēmēja publisko finansējumu var veidot ES fondu
līdzfinansējums, valsts budžeta vai pašvaldības budžeta finansējums; snieguma rezerves
segšanai arī piesaista publisko finansējumu.

Kas ir valsts budžeta dotācija (VBD)?
• Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir līdzekļu bezatmaksas
piešķiršana pašvaldībai no valsts puses.
• Valsts var piešķirt dotāciju izglītības iestādēm, pašvaldībām,
ražošanas vai pakalpojumu uzņēmumiem u.c., kā arī fiziskām
personām (mācībām, pārkvalifikācijai).
• Atšķirībā no subsīdijām dotācijas piešķiršanai nav nepieciešams
noteikts līdzekļu izlietojuma mērķis un dotācijas saņēmējs tos var
izmantot pēc saviem ieskatiem.

Kā aprēķina VBD I
• VBD pašvaldībai aprēķina, izmantojot šādu formulu:
A = B x C x D, kur
A – valsts budžeta dotācija, euro;
B – projekta iesnieguma kopējais attiecināmo izmaksu apmērs, euro;
C – normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa
īstenošanu noteiktais nacionālā (šajā gadījumā pašvaldības) publiskā
finansējuma attiecināmo izmaksu īpatsvars, procentos;
D – valsts budžeta dotācijas īpatsvars, procentos (atbilstoši MK noteikumu
Nr.42 pielikumam).

Kā aprēķina VBD II
• Ja projektā paredzēts sadarbības partneris, kas ir pašvaldība,
projekta iesniedzējs katram sadarbības partnerim valsts budžeta
dotācijas apmēru aprēķina proporcionāli sadarbības partnera
attiecināmo izmaksu daļai.

Kā aprēķina VBD III
• Valsts
budžeta
dotāciju
par
snieguma
rezerves
priekšfinansējumu neaprēķina, jo saskaņā ar Ministru kabineta
2015. gada 27. janvāra noteikumu 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» 2.punktu valsts budžeta dotāciju aprēķina
no normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fonda specifiskā
atbalsta mērķa īstenošanu noteiktās nacionālā publiskā
finansējuma attiecināmo izmaksu daļas, ko iegulda pašvaldība
un kas netiek segta no projekta pašfinansēšanas rezultātā
iegūtajiem līdzekļiem.

Paldies par uzmanību!
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