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Netiešo izmaksu nemainīgās 
likmes jēdziens

•
 

Netiešo izmaksu nemainīgā
 

likme (flat-rate) ir izmaksu 
procentuālais apjoms

 
no projekta tiešajām izmaksām, ko 

finansējuma saņēmējam izmaksā
 

par projekta 
administrēšanu.

•
 

Netiešo izmaksu nemainīgā
 

likme ir:
–

 
Iepriekš

 
noteikta;

–
 

Balstās uz izvērtējumu par projekta administrēšanai 
veiktajiem izdevumiem 2004.-2006.gada plānošanas 
perioda projektos un šo izdevumu procentuālo īpatsvaru no 
projekta kopējām izmaksām;

–
 

Noteikta, ņemot vērā
 

finansējuma saņēmēju veidus un 
projekta tiešo izmaksu apjomu.
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Netiešo izmaksu nemainīgās 
likmes apmērs NVO projektiem

Nr. Projekta tiešo izmaksu apmērs 
(latos)

Piemērojamā
 

netiešo 
izmaksu nemainīgā

 
likme

1. <10 000 18,00 %

2. 10
 

001–100 000 17,00 %

3. 100
 

001–1 000 000 16,00 %

4. >1 000 001 15,00 %
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Netiešo izmaksu nemainīgās 
likmes piemērošanas principi -

 
I

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes ietvaros tiek kompensēti 
šādi projekta administrēšanas izdevumi:

–
 

projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;
–

 
darba vietas aprīkojuma īres izmaksas; 

–
 

transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa 
noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā

 transporta izmantošana); 
–

 
telpu īres un nomas izmaksas; 

–
 

telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, 
apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde); 

–
 

biroja un kancelejas preču izmaksas; 
–

 
interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju 
izmaksas;

–
 

komandējuma vai darba brauciena izmaksas. 
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Netiešo izmaksu nemainīgās 
likmes piemērošanas principi -

 
II

•
 

Netiešo izmaksu nemainīgo likmi aprēķina no projekta 
tiešajām izmaksām;

•
 

Ja projekta tiešās izmaksas ir radušās ārpakalpojuma 
(iepirkuma) rezultātā, netiešo izmaksu nemainīgo likmi sedz:

–
 

Pilnā
 

apmērā, ja ārpakalpojumu (iepirkumu) rezultātā
 radušās līdz 30% no projekta tiešajām izmaksām;

–
 

50% apmērā, ja ārpakalpojumu (iepirkuma) rezultātā
 radušās līdz 80% no projekta tiešajām izmaksām;

–
 

0% apmērā, ja ārpakalpojumu (iepirkuma) rezultātā
 

radušās 
vairāk kā

 
80% no projekta tiešajām izmaksām.

•
 

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes korekciju nosaka līgumā
 un korekciju var pārskatīt projekta īstenošanas gaitā.
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Ieguvumi, piemērojot netiešo 
izmaksu nemainīgo likmi

Piemērojot netiešo izmaksu nemainīgo likmi, finansējuma 
saņēmējam:

–
 

Nav jāiesniedz izdevumus pamatojošie dokumenti par projekta 
administrēšanas izmaksām;

–
 

Atbildīgā
 

iestāde (ministrija) vai sadarbības iestāde (aģentūra) 
nepieprasa un nekad nepieprasīs izdevumus pamatojošos 
dokumentus par projekta administrēšanas izmaksām un tos 
neauditēs, līdz ar to mazinās administratīvais slogs gan 
minētajām iestādēm, gan finansējuma saņēmējam.
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Alternatīva netiešo izmaksu 
nemainīgajai likmei

•
 

Ja finansējuma saņēmējs nevēlas projekta administrēšanas 
izmaksām piemērot netiešo izmaksu nemainīgo likmi, 
finansējuma saņēmējs var lūgt apmaksāt projekta 
administrēšanas izdevumus atbilstoši reālajām izmaksām, 
iesniedzot izdevumus apliecinošos dokumentus.

NB! Ja projektā
 

līdz šim nav piemērota netiešo izmaksu 
nemainīgā

 
likme, netiešo izmaksu nemainīgo likmi var sākt 

piemērot, ja finansējuma saņēmējs ir iztērējis mazāk kā
 

50% 
no projekta tiešajām izmaksām (maksājuma pieprasījumi 
iesniegti par mazāku summu).
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Paldies par uzmanību!
 

Priecāšos atbildēt uz jautājumiem:
 e-pasts: Inta.Liepa@fm.gov.lv
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