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Projektu ieviešanas vadlīniju rokasgrāmata

Gunita Kakteniece

tel. 67338137 

gka@deabaltika.lv

www.deabaltika.lv

Rokasgrāmata

� metodoloģisks palīglīdzeklis finansējuma saņēmējiem

� pienākumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem

� projekta vadības labās prakses principi

� saturs

� projekta ieviešanas cikla posmi

� finansējuma saņēmēja galvenie pienākumi, darbības un 
procedūras

� veidnes – paraugformas un pārbaudes saraksti

Projekta ieviešanas cikls

1. Projekta uzsākšana
� organizatoriskās struktūras izveide

� projekta lietu nomenklatūras izveide

� atsevišķas grāmatvedības uzskaites izveidošana

� iepirkumu plāna sastādīšana

� naudas plūsmas prognozes sastādīšana

� konta atvēršana

� avansa maksājuma pieprasījums

Projekta ieviešanas cikls

2. Projekta ieviešana
� iepirkumu konkursu organizēšana

� projekta aktivitāšu ieviešana un vadība

� publicitātes aktivitātes

� lietvedība 

� grāmatvedība

� projekta atskaites: starpposmu un noslēguma pārskati

� līguma grozījumi

Projekta ieviešanas cikls

3. Projekta pēcieviešana

� projekta dokumentācijas glabāšana un arhivēšana

� monitoringa pārskats

Projekta ieviešanas cikls

4. Projektu īstenošanas kontrole un audits

� gada pārskata audits

� projekta progresa pārbaude

� izdevumu atbilstības pārbaude

� projekta pēcnovērtējums

� neattiecināmo izmaksu atmaksa
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1. Projekta uzsākšana

� Projekta organizatoriskā struktūra

� vadības un ieviešanas komanda: vadītājs, grāmatvedis, 
lietvedis, sabiedrisko attiecību speciālists, iepirkumu 
speciālists, iepirkuma komisijas dalībnieki, atbildīgais par 
monitoringu un viņu aizvietotāji prombūtnes laikā

� pienākumu (amata) apraksti

� rīkojums

1. Projekta uzsākšana

� Projekta lietu nomenklatūra - saraksts

� projekta vadība

� iepirkumu konkursi

� projekta aktivitāšu īstenošana

� projekta grāmatvedība

� projekta īstenošanas kontrole

1. Projekta uzsākšana

� Projekta grāmatvedības uzskaites veidošana

� apakškonti kontu plānā

� apstiprina līguma noslēgšanas brīdī

� Iepirkumu plāna sastādīšana

� iesniedz Vides ministrijā 1 mēneša laikā kopš līguma noslēgšanas 
dienas

� Naudas plūsmas plāna sastādīšana

1. Projekta uzsākšana

� Projekta konta atvēršana Valsts Kasē

� parakstu parauga kartīte

� pirms maksājumu veikšanas kopiju iesniedz Vides ministrijā

� Avansa maksājuma pieprasījums (50%)

� noslēgts līgums

� atvērts projekta konts un Vides ministrijā iesniegta parakstu parauga 
kartīte

� iesniegts iepirkumu plāns

� samaksā 20 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža

2. Projekta ieviešana

� Iepirkumu konkursu organizēšana

� pirmais konkurss 6 mēnešu laikā kopš līguma noslēgšanas dienas, ja 
nav izsludināts pirms līguma noslēgšanas

� zaļais publiskais iepirkums, ja to paredz projekta pieteikums

� Aktivitāšu ieviešana un vadība

� projekta vadības sanāksmes vismaz 1x mēnesī

� pakalpojumu/būvdarbu līgumu izpildes uzraudzība (sanāksmes un 
atskaites 1x mēnesī)

� sapulču protokoli 

2. Projekta ieviešana

� Publicitātes aktivitātes

� reizi pusgadā informācija par projekta aktivitātēm, rezultātiem un 
ietekmi Vides ministrijai un vietējā laikrakstā

� informācija par projektu savā mājas lapā, ja tāda ir (atjauno vismaz 1x 
ceturksnī)

� projekta īstenošanas laikā vismaz 1 informatīvs pasākums par 
projektu plašākai sabiedrībai

� visos materiālos simbolika un atsauce uz KPFI saskaņā ar Vides 
ministrijas izstrādātajām vadlīnijām

� informatīva plāksne par KPFI pie objekta būvniecības laikā

� pabeigtam objektam informatīvo plāksni nodrošina Vides ministrija 
(piesaka vismaz 5 darba dienas pirms objekta nodošanas)
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2. Projekta ieviešana

� Lietvedība

� tiek dokumentētas visas, ar projekta ieviešanu saistītās 
aktivitātes 

� dokumentus grupē saskaņā ar apstiprināto projekta lietu 
nomenklatūru

� pārbauda to noformēšanas pareizumu (paraksts, datums, 
indekss, kopijas pareizību apliecinošs paraksts un tml.)

2. Projekta ieviešana

� Grāmatvedība
� visi maksājumi tiek veikti un saņemti tikai projekta kontā – izņemot 

attiecināmās izmaksas no konkursa izsludināšanas līdz līguma 
noslēgšanas brīdim (sākot no 2009.gada 28.jūlija)

� visi izdevumi ir attiecināmi un tiek pamatoti ar to attaisnojošiem 
dokumentiem

� uz darījumu attaisnojoša dokumenta atzīmē kontu(-us), kurā darījums 
tiek debetēts un kreditēts

� avansa maksājumus līgumu izpildītājiem var iekļaut maksājumu 
pieprasījumā tikai, ja par tiem ir iesniegta bankas garantija

2. Projekta ieviešana

� Projekta atskaites

� starpposma pārskats – par katru kalendārā gada ceturksni līdz 
nākamā mēneša 20.datumam

� noslēguma pārskats – mēneša laikā pēc līguma termiņa beigām par 
visu projekta īstenošanas periodu

� pārskata pielikumi – starpposma (līdz 40%) un noslēguma maksājumu 
pieprasījums un darbu izpildi apliecinoši dokumenti (kopijas)

� iesniedz elektroniski un papīra formā

� Vides ministrija izskata 20 darba dienu laikā – papildus informācija 
jāsniedz 10 darba dienu laikā – atbilde 10 darba dienu laikā –
maksājums 10 darba dienu laikā

2. Projekta ieviešana

� Līguma grozījumi
� pieprasījums par izmaiņām kontaktinformācijā vai bankas rekvizītos –

grozījumus Vides ministrija sagatavo 5 darba dienu laikā

� par citām izmaiņām iesniedz pieprasījumu ar izmaiņu 
nepieciešamības pamatojumu – Vides ministrija atbildi sniedz 20 darba 
dienu laikā

� vienu reizi var tikt pieprasīts līguma termiņa pagarinājums ne ilgāk kā 
uz 1 gadu

� ja grozījumus ierosina Vides ministrija, tiek nosūtīti līguma grozījumi 
un to pamatojums – atbilde jāsniedz 10 darba dienu laikā, ja nepiekrīt –
paziņo 30 dienu laikā un vienojas par abpusēji pieņemamiem 
grozījumiem – 30 dienu laikā

3. Projekta pēcieviešana

� Dokumentācijas glabāšana un arhivēšana

� oriģināli vai to atvasinājumi ar juridisku spēku tiek glabāti 
10 gadus no līguma termiņa beigām

� gadu pēc līguma termiņa beigām projekta lieta kopā ar 
tās sarakstu tiek nodota iestādes arhīvā 

� jānodrošina, ka arī trešās personas, ar kurām slēgti 
līgumi par projekta ieviešanu, 10 gadus no līguma termiņa 
beigām glabā ar projekta ieviešanu saistītos dokumentus

3. Projekta pēcieviešana

� Monitoringa pārskats
� piecus gadus no līguma termiņa beigām – katru gadu līdz nākamā 

gada 31.janvārim iesniedz Vides ministrijā projekta rezultātu 
monitoringa pārskatu

� ja pārskatā par 1. un 2.gadu konstatē, ka netiek sasniegts projektā 
plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums, Vides ministrija 
aprēķina neatbilstības apmēru

� 30 dienu laikā ir jāiesniedz pasākumu plāns neatbilstību novēršanai 
katrā ēkā

� plānu īsteno par saviem līdzekļiem
� ja pārskatā par 3. un 4.gadu atkārtoti konstatē, ka netiek sasniegts 

projektā plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums, Vides 
ministrija aprēķina neatbilstību un ir tiesīga projektam izmaksātos 
līdzekļus atzīt par neattiecināmiem un sākt to atgūšanu
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4. Projektu īstenošanas kontrole un audits

� Gada pārskata audits

� projektiem, kuru finansējums pārsniedz 200.000 latu

� audita ziņojumā tiek ietverta atsevišķa sadaļa - atzinums par projektu

� iesniedz Vides ministrijā līdz nākamā gada 1.martam

� Projekta progresa pārbaude

� izlases veida pārbaude projekta īstenošanas laikā

� vērtē projekta atbilstību plānotajam

� var tikt veikta projekta īstenošanas vietā

4. Projektu īstenošanas kontrole un audits

� Izdevumu atbilstības pārbaude
� izlases veida audits

� vērtē projekta pārskatos norādīto izmaksu atbilstību attiecināmajām 
izmaksām

� var tikt veikta projekta īstenošanas vietā

� Projekta pēcnovērtējums
� izlases veida projekta īstenošanas pēcnovērtējums

� vērtē projekta atbilstību plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem un 
to ilgtspēju

� var tikt veikta projekta īstenošanas vietā

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?  Ierosinājumi?


