DME PROGRAMMAS FINANŠU KOREKCIJU PIEMĒROŠANAS CENRĀDIS
(stājas spēkā 03.11.2021.)
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
Finanšu korekcijas apjoms
1
1.1. Nespēja pildīt līguma /vienošanās nosacījumus, t.sk.
100% no projekta attiecināmajām
projekta mērķa nesasniegšana, t.i., nav pabeigti būvniecības
izmaksām. Atkarībā no pārkāpuma
darbi vai būvniecības rezultātā nav panākta siltumenerģijas būtiskuma korekcijas apjomu var samazināt
patēriņa apkurei samazināšana līdz 90 kWh/m2 gadā
uz 25%, 10%, 5% no attiecīgā līguma
granta daļas.
Ja neatbilstoši veikto izdevumu summu ir
iespējams konkrēti noteikt, tad 100%
apmērā no neatbilstoši veiktajām izmaksām.
1.2. Iztrūkstoši vai neatbilstoši sagatavoti izmaksu norēķinu un
100% no neatbilstoši veiktajām
attaisnojuma dokumenti
izmaksām
1.3. Izdevumi, kas nav attiecināmi saskaņā ar MK noteikumu
100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām
Nr. 160 47.punktu
1.4. Aizdomas par krāpšanu2
100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām,
kurus skar krāpnieciskās darbības
1.5. Komercdarbības atbalsta (de minimis ) normu pārkāpums
100% no neatbilstoši veiktajām izmaksām
1.6. Interešu konflikts ( šis punkts attiecas uz tādiem interešu
100% no attiecīgā līguma granta daļas,
konflikta gadījumiem, kas nav saistīti ar iepirkumu )3
iespējams samazināt uz 25%, 10%, 5%, 2%,
atkarībā no neatbilstības būtiskuma
1.7. Nav ievērotas vispārīgās Latvijas Republikas un Eiropas Atkarībā no pārkāpuma būtiskuma korekciju
Savienības normatīvo aktu prasības attiecīgajā jomā
var piemērot 25%, 10%, 5%, 2% apmērā no
attiecīgā līguma granta daļas
1.8. Dubultais finansējums
100% no projekta attiecināmajām
izmaksām, kas finansētas citu projektu
ietvaros
1.9. Saturiski nekvalitatīvs projekta nodevums – nekvalitatīva
100% apmērā no attiecīgā līguma granta
būvuzraudzības, autoruzraudzības vai iekārtu piegādātāju
daļas, iespējams samazināt uz 25%, 10%,
līgumu izpilde, nekvalitatīva projekta vadība .
5% atkarībā no kvalitātes trūkuma ietekmes
uz projekta rezultātu un mērķi
1

Ar jēdzienu līgums visā cenrāža tekstā saprotami Projekta īstenošanas līgums/-i - viens vai vairāki līgumi projekta īstenošanai ar
piegādātajiem, kas izvēlēti piegādātāju atlases procedūrā, kuras rezultātus apstiprinājis Altum un dzīvokļu īpašnieki;
2
Krāpšanas gadījumu piemēri detalizēti ir paskaidroti Eiropas Komisijas izstrādātajā rokasgrāmata „Krāpšana publiskajos iepirkumos –
praktisko piemēru un „sarkano karogu” apkopojums”” (https://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi).
3
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.
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1.10. Netiek glabāta projekta dokumentācija

Līdz 100% no projekta attiecināmajām
izmaksām

1.11. Aizliegta pretendentu vienošanās dalībai iepirkumā
100%; 25%; 10% apmērā no attiecīgā
(konstatējusi Konkurences padome, tiesa vai cita kompetenta
līguma granta daļas
iestāde)
1.12. Nepamatoti veikti būtiski līguma grozījumi līguma 1) Ja piegādātāju atlases veikta piemērojot
nosacījumos, kas noteikti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma
Publisko iepirkuma likuma prasības:
dokumentācijā, piemēram:
a) 25% no sākotnējā līguma granta daļas un
1) ja nepamatoti pagarināti būvniecības līgumos noteiktie izmaiņu rezultātā radušos jauno būvdarbu/
termiņi;
piegāžu/ pakalpojumu (ja tādi ir) vērtības
2) ja nepamatoti tiek veikta būvniecības materiālu maiņa;
granta daļas. Piemēro gadījumā, ja cenu
3) būvniecības līguma priekšmetā
nepamatoti ietverti pieaugums nepārsniedz 50% no sākotnējās
būvdarbi (papildus darbi, pakalpojumi, piegādes), ko
līguma vērtības.
neparedz sākotnējais būvniecības līgums;
4) veikti nepamatoti papildu darbi, piegādes, pakalpojumi, b) 25%no sākotnējā līguma granta daļas un
kas
pārsniedz
normatīvajos
aktos,
iepirkuma
100% no saistīto līguma grozījumu (cenu
dokumentācijā vai līgumos pieļautos limitus;
pieaugums) granta daļas. Piemēro gadījumā,
5) veikti nepamatoti grozījumi piegādātāju interesēs, kas
ja cenu pieaugums pārsniedz 50% no
maina ekonomisko līdzsvaru (piemēram, risku
sākotnējās līguma vērtības.
sadalījumu un to kompensējošos līdzekļus);
6) faktiski veiktie darbi neatbilst noslēgtajam līgumam
c) 25%;no sākotnējā līguma granta daļas, ja
būtiski tiek mainīti līguma elementi, atkarībā
no pārkāpuma būtiskuma.
2) Pilnvarotās
personas
veiktajiem
iepirkumiem kas veikti saskaņā ar Altum
Piegādātāju atlases vadlīnijām, 25%,
10%, 5% atkarībā no pārkāpuma
būtiskuma, objektīviem apstākļiem un
ietekmes.
3) Pilnvarotās
personas
veiktajiem
iepirkumiem kas veikti saskaņā ar
Ministru kabineta 2017. gada 28.februāra
noteikumu Nr.104 “Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas
kārtību
pasūtītāja
finansētiem
projektiem” prasībām, 25%, 10%, 5%
atkarībā no pārkāpuma būtiskuma,
objektīviem apstākļiem un ietekmes.

2.

PAPILDU NOSACĪJUMI:

Kritēriji
Nokavējuma procenti gadā par atmaksājamā granta samaksas
kavējumu
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