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IEVADS 

Šīs vadlīnijas ir metodoloģisks palīglīdzeklis finansējuma saľēmējiem Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu ieviešanā. Tajā ietvertie nosacījumi vienādi attiecas 

uz visiem finansējuma saľēmējiem neatkarīgi no to juridiskā statusa, ar kuriem Latvijas 

Republikas Vides ministrija  kā atbildīgā iestāde par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta 

budžeta programmas ieviešanu  un Vides investīciju fonds  kā Klimata pārmaiľu finanšu 

instrumenta projektu īstenošanas izpildi uzraugošā institūcija ir noslēgusi līgumu par projekta 

īstenošanu Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 

"Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana". 

Vadlīnijas ir veidotas balstoties uz projekta vadības labās prakses principiem un šādiem 

normatīvajiem aktiem, kas ir apstiprināti vadlīniju izstrādes brīdī, t.i.: 

Likumi: 

 08.11.2007. Likums „Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos 

mehānismos‖; 

 06.05.2010. Dokumentu juridiskā spēka likums  (stājas spēkā 01.07.2010.)  

 06.04.2006. Publisko iepirkumu likums; 

 14.10.1992. LR likums „Par Grāmatvedību‖;  

 20.06.2001. Darba likums; 

 26.03.1991. Likums „Par arhīviem‖. 

Ministru Kabineta noteikumi: 

 MK noteikumi Nr.644, 25.06.2009. „Klimata pārmaiľu finansēto projektu īstenošanas, 

pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība‖; 

 MK noteikumi Nr.1492, 22.12.2009. "Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana" nolikums"; 

 MK noteikumi Nr.65, 05.02.2008. „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem‖; 

 MK. noteikumi Nr.154, 23.04.1996. „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi‖; 

 MK noteikumi Nr. 141,  02.04.2002. „Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu 

un elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi‖. 

Citi:  

 Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991.gada 28.maija lēmums ―Par dokumentu 

dublikātu, norakstu un izrakstu pareizības apliecināšanu‖ (zaudē spēku– 01.07.2010.) 

 Publisko iepirkumu likuma piemērošanas vadlīnijas IUB mājas lapā/ 

http://www.iub.gov.lv/node/97; 

 Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcijas Instrukcija par juridisko personu arhīvu 

dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 

http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf;   

http://www.iub.gov.lv/node/97
http://www.arhivi.lv/sitedata/VAS/dokumenti/lvas-tiesibu-akti-instrukcija.pdf
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 Līgums par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta projekta īstenošanu; 

 Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi 

www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo.

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/...//KPFIlogo


 

VADLĪNIJĀS IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Atbildīgā iestāde LR Vides ministrija 

Fonds Vides investīciju fonds 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

EKA  Elektroniskais kases aparāts  

Konkurss Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāts konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana‖ 

KPFI Klimatu pārmaiľu finanšu instruments 

MK noteikumi Nr.  1492 Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1492 

"Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana" nolikums" 

MK noteikumi Nr. 644 Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 

„Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība‖ 

MK. noteikumi Nr.154 Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.154, 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi‖ 

MK noteikumi Nr.65 Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 

―Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanu 

kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem‖ 

Projekta līgums Līgums, kas noslēgts ar atbildīgo iestādi, Fondu un finansējuma 

saľēmēju par KPFI projekta īstenošanu 

LR Latvijas Republika 

LVL LR nacionālās naudas vienība – lats 

PNA Pieľemšanas nodošanas akts 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

VID Valsts ieľēmumu dienests 

VK Valsts kase 

PPR  Preču pavadzīmju rēķins  
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1. PROJEKTA IEVIEŠANAS CIKLS 

KPFI līdzfinansēto projektu ieviešanas cikls sākas ar dienu, kad starp finansējuma saľēmēju 

Vides ministriju un Vides investīciju fondu tiek noslēgts līgums par projekta īstenošanu, un 

ilgst līdz brīdim, kad tiek izpildītas visas šajā līgumā starp pusēm paredzētās saistības. KPFI 

līdzfinansētā projekta ieviešanā tiek izdalīti šādi posmi un to procesi: 

 

1. Projekta uzsākšana: 

 Organizatoriskās struktūras izveide; 

 Projekta lietu nomenklatūras izveide; 

 Atsevišķas grāmatvedības uzskaites izveidošana; 

 Iepirkumu plāna sastādīšana; 

 Naudas plūsmas plāna sastādīšana; 

 Avansa maksājuma pieprasījums. 

2. Projekta ieviešana: 

 Iepirkumu konkursu organizēšana; 

 Projekta aktivitāšu ieviešana un vadība; 

 Publicitātes aktivitātes; 

 Projekta lietvedība; 

 Projekta grāmatvedība; 

 Progresa pārskati: 

o Starpposma pārskati; 

o Noslēguma pārskats; 

 Līguma grozījumi; 

 Maksājumu pieprasījumi: 

o Starpposma pieprasījums; 

o Noslēguma pieprasījums. 

3. Projekta pēcieviešana: 

 Projekta dokumentācijas glabāšana. 

4. Projektu īstenošanas kontrole un audits: 

 Gada pārskata audits; 

 Projekta progresa pārbaude; 

 Izdevumu atbilstības pārbaude; 

 Projekta pēcnovērtējums; 

 Neattiecināmo un neatbilstoši veikto izmaksu atmaksa. 

 



PARAUGS - LAIKA GRAFIKS 

 



2. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS  DOKUMENTĀCIJA  

Saistošie normatīvie akti un dokumenti  

MK noteikumi Nr. 154  Dokumentu noformēšanas prasības 

Latvijas Republikas Augstākās padomes 

1991.gada 28.maija lēmums ―Par 

dokumentu dublikātu, norakstu un izrakstu 

pareizības apliecināšanu‖ 

 Dokumentu dublikātu, norakstu un izrakstu 

pareizības apliecināšana, juridiskais spēks 

14.10.1992. likums „Par grāmatvedību‖ 

 Grāmatvedības dokumentācijas 

sagatavošanas un noformēšanas prasības 
MK 21.10.2003 noteikumi Nr. 585 

―Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu 

un organizāciju‖ 

06.04.2006. Publiskā iepirkuma likums  Iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un 

noformēšanas prasības MK noteikumi Nr. 65 

MK 02.04.2002. noteikumi Nr. 141 

„Informācijas sistēmās esošo dokumentēto 

datu un elektronisko dokumentu 

arhivēšanas noteikumi‖. 

 Elektronisko dokumentu arhivēšanas kārtība 

Līguma pielikumi 
 Starpposma/noslēguma pārskata, maksājuma 

pieprasījuma, iepirkumu plāna formas 

2.1. PROJEKTA DOKUMENTU PĀRVALDĪBA 

Projekta dokumentu pārvaldība nodrošina dokumentācijas veidošanu un uzkrāšanu par 

projektā veiktajām darbībām. Šie dokumenti uzskatāmi atspoguļo projekta virzību uz projekta 

mērķu un rezultātu sasniegšanu. Uzsākot projektu, vajadzētu sastādīt plānoto dokumentu 

sarakstu atbilstoši katrai darbībai. 

PIEMĒRS 

Projekta personāla darbs Līgumi, darba uzdevumi, atskaites par paveikto 

darbu u.c.  

Iekārtas, materiāli Līgumi, tāmes,  PNA u.c. 

Semināri Līgumi, programmas, dalībnieku saraksti, izdales 

materiāli, semināru novērtējuma anketas, 

novērtējuma rezultāti, u.c. 

Publikācijas, drukātie materiāli 

 

Līgumi, darba materiāli (maketu saskaľošanas 

materiāli), saľēmēju saraksti (PNA) u.c. 

Iepazīstinot visu projekta īstenošanā iesaistīto personālu ar plānoto dokumentu sarakstu, 

katram  projektā iesaistītajam ir skaidrs, kādi dokumenti jāaizstrādā. Līdzīgi jāapraksta arī 

projekta dokumentācijas sagatavošanas, apstiprināšanas un uzglabāšanas kārtība. 

Katrā dokumentu aprites posmā ir jāpievērš uzmanība šādām to būtiskajām daļām: 
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Sagatavošana un 

noformēšana 

Pārbaude un 

apstiprināšana 

Apstrāde 

grāmatvedībā 

Nodošana arhīvā 

 

 eksemplāru 

skaits; 

 atbildīgā 

amatpersona; 

 izpildītājs; 

 izpildīšanas 

ilgums; 

 juridiskā spēka 

nodrošināšana. 

 atbildīgā 

amatpersona; 

 dokumentu 

iesniedzējs 

grāmatvedībā; 

 pārbaudes ilgums; 

 juridiskā spēka 

nodrošināšana. 

  izpildītājs; 

  izpildīšanas 

termiľš. 

 

 glabāšanas vieta; 

 izpildītājs līdz 

nodošanai arhīvā; 

 glabāšanas ilgums 

(gadi). 

 

Projekta ieviešanas laikā ir jāseko līdzi kādiem dokumentiem ir jābūt izstrādātiem un 

ietvertiem projekta dokumentācijā, lai nodrošinātu atbilstošu projekta ieviešanu. Var uzskaitīt 

šādus pamatdokumentus: 

1. Darba laika un samaksas uzskaite: 

 darba laika uzskaites tabele; 

 darbu PNA; 

 atalgojuma izmaksu saraksts; 

 personīgo kontu kartes; 

 sociālās apdrošināšanas izmaksu uzskaites kartīte; 

 izziľas par vidējo izpeļľu; 

 darba nespējas lapas; 

 rīkojumi par personālu (pieľemšanas, atlaišanas, pārcelšanas, darba samaksas, 

atvaļinājuma u.c. rīkojumi) 

 uzľēmuma vai darba līgums; 

 pārskats par izmaksas vietā ieturēto un budžetā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma 

nodokli; 

 ziľas par darba ľēmēju; 

 citi dokumenti. 

2. Materiālu uzskaite: 

 akts par materiālu norakstīšanu; 

 materiālu uzskaites reģistrs. 

3. Inventāra uzskaite: 

 akts par materiālo vērtību pieľemšanu; 

 mazvērtīgā inventāra norakstīšanas akti; 

 pamatlīdzekļu uzskaites kartiľas. 

4. Naudas līdzekļu operācijas: 

 maksājuma uzdevumi; 

 Valsts kases un kredītiestādes dokumentācija (kontu izraksti); 

5. Finanšu plāni, tāmes: 

 gada finanšu plāns ar pielikumiem; 

 grāmatvedības uzskaites, organizācijas un kārtošanas dokumenti. 

6. Pārskati par projekta īstenošanu: 

 iepirkumu plāns, tā grozījumi; 

 projekta progresa  pārskati - starpposma pārskats, projekta noslēguma pārskats; 
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 maksājumu pieprasījums. 

2.2. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANA  

Dokumentu izstrādāšanā jāievēro LR normatīvie akti, kuros noteikts gan tas, kā izstrādājams 

dokuments (oriģināls, kopija, norakts u.c.), lai tas iegūtu juridisku spēku, gan tas, kas jāievēro 

noformējot dokumentu. 

Sagatavojot noteiktas dokumentu grupas ir jāievēro papildu regulējumi grāmatvedības 

attaisnojuma dokumentu kārtošanā, iepirkuma dokumentācijas gatavošanā u.tml. 

  

Projekta dokumentus var iedalīt šādās grupās:  

 grāmatvedības dokumenti: darba un pakalpojumu līgumi, rēķini, čeki u.c.; 

 iepirkumu dokumentācija: nolikumi, tehniskās specifikācijas, pretendentu 

piedāvājumi, sēžu protokoli, lēmumi, publikāciju izdrukas u.c.; 

 administrēšanas dokumenti un pārskati: starpposma pārskati un noslēguma 

pārskats, maksājuma pieprasījumi, projekta līgums, ar projekta īstenošanu saistītā 

sarakste u.c.; 

 darbību īstenošanas jeb to pamatojošā dokumentācija: dalībnieku reģistrācijas 

lapas, darba kārtības, izdales materiāli, informatīvie bukleti, izstrādātās 

programmas, u.c. 

Uzsākot projekta īstenošanu, projekta komandai ieteicams vienoties par atbildīgajām 

personām dokumentu apritē: 

 kādus konkrētus dokumentus sagatavos vai to gatavošanā piedalīsies projektā 

iesaistītās personas (piemēram, līgumus gatavos jurists); 

 kura persona sagatavotos dokumentus, pirms finansējuma saľēmēja amatpersona 

tos paraksta, vēl caurskatīs un vizēs (piemēram, arī projekta vadītājs apstiprinās 

projekta darbinieku atskaites par paveikto); 

 ja projektā paredzami iepirkumi, kuras personas veidos iepirkuma komisiju, vai 

nav nepieciešams piesaistīt kādu speciālistu; 

 kuras personas veidos norakstīšanas komisiju. 

Daudzas no atbildībām projektā tiek noteiktas darba līgumā vai uzľēmuma līgumā, vai amata 

aprakstos. Citas ieteicams noteikt atsevišķi ar rīkojumu palīdzību. Katrā ziľā projekta 

vadītājam  nepieciešams nodrošināt pieeju visiem ar projektu saistītajiem dokumentiem, jo 

projekta vadītājs ir arī atbildīgā persona par projekta īstenošanu. 

 

  

 

Finansējuma devēja prasība KPFI projektos atbilstošā logo un 

atsauces par projekta finansējuma avotiem iekļaušana visos 

paziľojumos, izdales un publicitātes materiālos. 

 

 

Nodrošini pilnīgu un savlaicīgu informācijas apriti. Tikai 

iegūstot pilnu informāciju par situāciju, pieņemtie lēmumi 

būs pareizi! 
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2.3. SARAKSTE PROJEKTĀ  

Visa ar projektu saistītā sarakste ir projekta īstenošanas sastāvdaļa un  pievienojama projekta 

dokumentācijai. Visbiežāk notiek sarakste ar atbildīgo iestādi vai Fondu, taču projekta 

ietvaros iespējama sarakste ar projekta sadarbības partneri, pakalpojumu piegādātājiem, 

iesaistītajām  institūcijām,  piemēram, Iepirkumu uzraudzības biroju, Valsts kasi u.tml. 

Pie sarakstes būtu pieskaitāma arī elektroniskā sarakste jeb e-

pasts, kas projektā ir bieži izmantots komunikācijas līdzeklis. 

Lai gan šāda sarakste nav oficiāla, bet vairāk informatīva (ja 

vien tā nav apstiprināta ar elektronisko parakstu), tomēr arī tā 

var pamatot to, ka finansējuma saľēmējs ir konsultējies ar 

atbildīgo iestādi, Fondu vai kādu citu organizāciju par projekta 

problēmu, ka elektroniski ir nosūtītas pārskatu formas vai informācija par kādu svarīgu 

projekta notikumu. 

Ar projektu saistīto dokumentu iesniegšana  

Iesniedzot jebkādus ar projektu saistītos dokumentus Fondā, tiem jāpievieno pavadvēstule, 

kurā norādīts finansējuma saľēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, 

projekta nosaukums, projekta vai līguma numurs, kā arī uzskaitīti pielikumā pievienotie 

dokumenti. Pavadvēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta 

tiesības. 

 

Papīra formā dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu, jāiesniedz: 

 cauraukloti,  

 ar secīgi sanumurētām lapām,  

 uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem,  

 uz uzlīmes jānorāda dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, apliecinājums 

par dokumentu kopiju pareizību, finansējuma saľēmēja nosaukums, dokumenta  

sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta 

un finansējuma saľēmēja amatpersonas paraksts. 

PIEMĒRS 

Šajā dokumentā ir sanumurētas un caurauklotas 100 

(viens simts) lapas 

 

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas 

SIA „Meža  māja‖ 

Valdes loceklis ___________       ___________ 

                                                         (paraksts)   

Rīga, _____.gada ___________ 

Iesniedzot liela apjoma dokumentus, kas pārsniedz 250 lapas: 

 dokumenti jāiesien vairākos sējumos,  

 

Visu ar KPFI projektu saistīto informāciju, tajā skaitā 

noslēguma/starpposma pārskatus un maksājuma 

pieprasījumus iesniedz Fondā papīra veidā 1 eksemplārā 

(oriģināls) un elektroniski, nosūtot uz Fonda e-pasta adresi 

kpfi@lvif.gov.lv. 

 

Ieteikums - par svarīgiem 

projekta jautājumiem 

konsultējies ar oficiālas 

sarakstes starpniecību! 
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 katrā sējumā visām lapām ir jābūt sanumurētām un caurauklotām,  

 katra sējuma pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem,  

 uz uzlīmes jānorāda sējuma numurs un lappušu skaits sējumā, kā arī kopējais sējumu 

un lappušu skaits. Katram sējumam ir atsevišķa lappušu numerācija,  

 uz uzlīmes jābūt apliecinājumam par dokumentu kopiju pareizību, finansējuma 

saľēmēja nosaukumam, dokumenta sagatavošanas datumam, dokumenta autora 

nosaukumam, dokumenta izstrādāšanas vietai un finansējuma saľēmēja amatpersonas 

parakstam. 

PIEMĒRS 

Šis ir dokumenta 1.sējums, kurā sanumurētas un 

caurauklotas 150 (viens simts piecdesmit) lapas 

Dokuments sastāv no 2 sējumiem, kuros kopā 

sanumurētas un caurauklotas 280 (divi simti 

astoľdesmit) lapas 

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas 

SIA „Meža māja‖ 

Valdes loceklis ___________       ___________ 

                                                        (paraksts)   

Rīga, _____.gada ___________ 

 

2.4. PROJEKTA DOKUMENTU GLABĀŠANA  

Finansējuma saľēmējam jāuzglabā visi ar projektu saistīto dokumentu oriģināli vai to 

atvasinājumi ar juridisku spēku. Projekta dokumentu uzglabāšanas laiks noteikts projekta 

līgumā un tas ir garāks par projekta īstenošanas laiku. 

 

Ieteicams jau projekta laikā sistemātiski visu projekta dokumentāciju kārtot vienkopus, 

atsevišķi no pārējās finansējuma saľēmēja dokumentācijas, stingros vākos vai mapēs, uz 

kurām norādīta projekta pamatinformācija (līguma numurs, projekta nosaukums, lietas 

nosaukums un dokumentu uzglabāšanas termiľš). Projekta īstenošanas laikā parasti 

dokumentus vienkārši grupē pēc projekta darbībām/aktivitātēm, kuras minētas projekta 

iesniegumā, vai pēc projekta norises vietām, ja, piemēram, aktivitātes tiek īstenotas dažādās 

vietās, vai pēc kāda cita principa.  

Veidojot savu projekta dokumentu uzglabāšanas sistēmu, ieteicams to veidot vienkāršu, 

pārskatāmu  un ērti lietojamu.! 

Pie projekta materiāliem pieskaitāmi arī audio un videoieraksti, grāmatas, fotogrāfijas. 

Gadījumā, kad projektam svarīga elektronisko dokumentu arhivēšana, ieteicams ievērot MK 

noteikumus 02.04.2002. Nr. 141 „Informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu un 

elektronisko dokumentu arhivēšanas noteikumi‖. 

 

Dokumentu glabāšanas termiľš – desmit gadi no projekta 

īstenošanas beigām! Par projekta īstenošanas beigām uzskata 

noslēguma maksājuma veikšanas datumu finansējuma 

saľēmējam. 
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Ja projektā iesaistīti sadarbības partneri, arī viľiem ir jāievēro nosacījumi par projekta 

dokumentu noformēšanu, oriģinālu uzglabāšanu un jāļauj 

auditoriem veikt pārbaudes.  

Ja projekta grāmatvedības un iepirkumu dokumentu lietās 

tiek uzglabātas dokumentu kopijas, tad jāapliecina to 

pareizība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 154 un Latvijas Republikas Augstākās padomes 

1991.gada 28.maija lēmumam ―Par dokumentu dublikātu, norakstu un izrakstu pareizības 

apliecināšanu‖ (līdz 01.07.2010) vai 2010.gada 6.aprīļa Dokumentu juridiskā spēka likumu 

(sākot ar 01.07.2010.), kā arī jāizdara atzīmes par oriģināldokumentu atrašanās vietu. Atzīmes 

uz kopijām palīdzēs ātrāk atrast dokumenta oriģinālu, ko audits prasīs uzrādīt. 

  

 

Jāatceras, ka arī pēc projekta noslēguma iespējama auditēšana, 

kurā pārbaudīs projekta dokumentāciju un kompetento iestāžu 

auditu lēmumi balstīti uz finansējuma saņēmēja un tā 

sadarbības partnera uzrādītiem projekta dokumentu 

oriģināliem. 

 

Ieteikums – NEKO 

NEMETIET LAUKĀ! 
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PARAUGS - LIETU NOMENKLATŪRAS SARAKSTS 

Šis ir ieteicamais projekta lietu nomenklatūras saraksts. projekta lietu veidošanai var tikt 

izmantota iestādē jau esošā lietu nomenklatūras sistēma, tajā integrējot šajā nomenklatūras 

sarakstā minētās pozīcijas un ievērojot projekta līgumā noteiktos lietu glabāšanas termiľus.  

Nr. Projekta ieviešanas lietas nosaukums Glabāšana

s termiľš 

Piezīmes 

1. Projekta vadība   

1.1. Projekta pieteikums, projekta līgums par projekta 

ieviešanu un tā grozījumi 

Pastāvīgi  

1.2. Personāla lietas: vadītāja rīkojumi personāla jautājumos 

un to reģistrs 

75 gadi  

1.3. Rīkojumdokumenti: pavēles, lēmumi, rīkojumi un to 

pielikumi 

75 gadi  

1.4. Projekta sapulču protokoli (hronoloģiski) 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

1.5. Sarakste ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

2. Iepirkumu konkursi   

2.1. Iepirkumu konkursu dokumentācija (t.sk. iepirkumu 

plāns, konkursu nolikumi, saľemtie piedāvājumi, t.sk. 

tāmes, izvērtēšanas procesa dokumentācija un iepirkuma 

komisijas sanāksmju protokoli) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

3. Projekta aktivitāšu īstenošana   

3.1. Līgumi un to pielikumi, sarakste par līgumu izpildi (ar 

pakalpojumu sniedzējiem (līgumpētījumu iegāde, 

juridiskie pakalpojumi) un būvdarbu veicējiem) 

Pastāvīgi  

3.2. Produkta / tehnoloģijas alternatīvās izpētes, tehnisko 

risinājumu, eksperimentālās izstrādes (modulis, prototips, 

etalons, paraugs, u.c.), un testēšanas tehniskā 

dokumentācija 

Pastāvīgi  

3.3. Projekta publicitātes materiāli (publikācijas kopija vai 

izdruka no elektroniskā medija, izdruka no tīmekļa 

vietnes, uzaicinājumi uz pasākumu, pasākuma 

programma, prezentāciju un izdales materiāli, dalībnieku 

reģistrācijas saraksti, pasākuma novērtējums, projekta 

īstenošanas vietas fotoattēli) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

3.4. Projekta pārskati 10 gadi No projekta 

īstenošanas 
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beigām 

4. Projekta grāmatvedība   

4.1. Valsts kases konta izraksti un kopsavilkumi Pastāvīgi  

4.2. Kontu plāns ar projekta apakškontiem un projekta 

darījumu uzskaite 

Pastāvīgi  

4.3. Izmaksas attaisnojuma dokumenti – oriģināli (līguma 

pieľemšanas-nodošanas akti, pavadzīmes, rēķini, 

maksājuma uzdevumi, konta izraksti par katru kalendāro 

mēnesi) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

4.4. Pamatlīdzekļu un mazvērtīgo un ātri nolietojamo 

priekšmetu uzskaite 

Pastāvīgi  

4.5. Gada pārskata audita ziľojumi 10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 

5. Projekta īstenošanas kontrole   

5.1. Projekta pārbaudes (progresa pārbaudes ziľojumi, 

izdevumu atbilstības pārbaude, pēcnovērtējums) 

10 gadi No projekta 

īstenošanas 

beigām 
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2.5. PROJEKTA LĪGUMA GROZĪJUMI 

Noslēdzot projekta līgumu, finansējuma saľēmējs apľemas īstenot projektu saskaľā ar 

projekta iesniegumu, budžetu un atbilstoši projekta līgumā noteiktiem nosacījumiem. Tomēr 

projekta īstenošanas laikā var rasties situācijas, ka neparedzamu vai nepietiekami kvalitatīvas 

projekta plānošanas rezultātā iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ kādu no darbībām nav 

iespējams īstenot atbilstoši projekta līgumā un projekta iesniegumā norādītajam. 

Finansējuma saľēmējs informē Fondu: 

 par izmaiņām finansējuma saņēmēja pamatdatos (kontaktinformācija, juridiskā 

adrese, bankas rekvizīti) (10 darba dienu laikā pēc to maiņas), 

 par jebkādām izmaiņām finansējuma saņēmēja statūtos, izpildinstitūcijas sastāvā un 

dalībnieku sastāvā (ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš), 

 nekavējoties rakstveidā informē Fondu par jebkuriem apstākļiem, kas varētu 

ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam. 

Piemēri apstākļiem, kas varētu ietekmēt projekta īstenošanas atbilstību projekta līgumam:  

 mainās finansējuma saľēmējs; 

 mainās vai nevar tikt sasniegts projekta mērķis; 

 mainās izdevumu pozīcijas budžetā vai variē izmaksas starp budžeta pozīcijām; 

 mainās kopējais kapitālo izdevumu un uzturēšanas izdevumu apjoms; 

 mainās atalgojuma, vadības, administrācijas vai zemes iegādes cena / vienības; 

 par vairāk nekā 10% samazinās plānotais gada budžets;  

 samazinās finansējums no kāda no finanšu avotiem; 

 mainās projektā plānotie rezultāti (iznākumi) kopumā vai par vairāk nekā 10% 

gadā; 

 izmaiľas projekta beigu datumos; 

 atklātas kļūdas vai krāpniecība; 

 citi. 

Jebkuras atkāpes no projekta līgumā (t.sk. projekta iesniegumā) noteiktiem projekta darbību 

īstenošanas nosacījumiem ir jāsaskaľo ar Fondu. Jebkuras izmaiľas projekta līgumā ir 

pieļaujamas ar Fonda un atbildīgās iestādes piekrišanu, kas tiek noformēta kā grozījumi 

projekta līgumā vai oficiāls apstiprinājums. Jebkuras izmaiľas projektā ir pieļaujamas 

tikai pēc projekta līguma grozījumu vai oficiālā apstiprinājuma spēkā stāšanās. 

Pirms izmaiľu veikšanas nepieciešams iepazīties ar projekta līgumā noteiktajiem 

nosacījumiem – kādas izmaiľas ir pieļaujamas, kāda ir grozījumu pieprasījuma iesniegšanas 

kārtība. Nebūtiskas izmaiľas projektā būtu pieļaujamas, taču vispārpieľemtais princips ir – 

projektā nedrīkst izdarīt tādas izmaiľas, kas maina nosacījumus, kuri varēja būt svarīgi, lemjot 

par finansējuma piešķiršanu projektam, vai izdarīt izmaiľas, kuru sekas būtu pretrunā ar 

principu par vienādu attieksmi pret visiem pieteicējiem.  

Finansējuma saľēmējs var ierosināt Fondam: 

 projekta īstenošanas termiľa, projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiľu un no 

projekta līguma izrietošo pienākumu izpildei noteikto termiľu pagarinājumu, ja 

finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot 

noteiktos termiņus; 

 projekta līguma grozījumus gadījumos, kad projekta ieviešana nav iespējama atbilstoši 

projekta līgumā noteiktajam un ja šie grozījumi neietekmē projekta mērķi, 

projekta atbalstāmo darbību būtību, projekta īstenošanas nosacījumus un 

nesniedz finansējuma saņēmējam nepamatotas priekšrocības. 
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Ierosinot projekta līguma grozījumus, Fondā ir jāiesniedz: 

 pieprasījums, kurā jāiekļauj: 

 grozījumu nepieciešamības pamatojums,  

 apliecinājums, ka Projekta mērķis nemainās. 

 koriģētas Projekta iesnieguma attiecīgās sadaļas, pielikumi, izmaksu tāme 

un citi dokumenti, kuros ierosinātie projekta līguma grozījumi rada 

izmaiņas, 

 dokumentus, kas apliecina grozījumu nepieciešamības pamatojumu (ja 

pieejami), piemēram, eksperta slēdzienu.  

Par projekta budžetu: ja vienā projekta budžeta apakšpozīcijā ir radies līdzekļu ietaupījums, 

bet citā – faktiskie izdevumi ir lielāki par iepriekš plānotajiem, finansējuma saľēmējs atkarībā 

no projekta līguma nosacījumiem var ierosināt vai veikt izmaiľas projektā. Projektā jāseko 

līdzi plānotajam un tā izpildei un laikus jāgatavo grozījumu pieprasījums.  

Lai arī izmaiľas būtu nepieciešamas projekta īstenošanai, tomēr Fondam un atbildīgajai 

iestādei atsevišķos gadījumos nebūs tiesību izmaiľas atbalstīt, ja izmaiľas nav minētas kā 

atbalstāmās aktivitātes konkursa nolikumā. 

 

 Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo mainījušies finansējuma 

saľēmēja pamatdati - Fonds piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saľemšanas 

sniedz paziľojumu par līguma grozījumu apstiprināšanu. 

 Ja projekta līgumā nepieciešams izdarīt grozījumus, jo mainījusies informācija, kas 

nav finansējuma saľēmēja dati, Fonds un atbildīgā iestāde pēc pieprasījuma 

saľemšanas izvērtē projekta līguma grozījumu nepieciešamību un Fonds sniedz atbildi 

20 darbdienu laikā pēc projekta līguma grozījumu pieprasījuma saľemšanas. 

Ja finansējuma saľēmējs līdz 2011.gada 1.decembrim nav īstenojis projekta līgumā 

paredzētās aktivitātes, tas var pieprasīt projekta līguma pagarinājumu, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu, kurā norādīti objektīvi apstākļi, kas kavē līguma īstenošanu. Grozījumu 

pieprasījums projekta īstenošanas termiņa pagarinājumam jāiesniedz ne vēlāk kā 

mēnesi pirms projekta līgumā noteiktā termiņa un ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1. 

novembrim.  

 

Grozījumi projekta līgumā stājas spēkā to parakstīšanas dienā. Grozījumi finansējuma 

saľēmēja pamatdatos stājas spēkā grozījumu pieprasījuma  saľemšanas dienā Fondā. 

 

Svarīgi – Līguma grozījumi, iekļaujot projektā sākotnēji 

neparedzētās darbības un/vai papildu izmaksas, nav pieļaujami. 

Jebkuru projekta sadārdzinājumu finansējuma saņēmējs sedz no 

saviem līdzekļiem. 

 

 

 

 

Atceries – grozījumu izvērtēšana un sagatavošana aizľem 

pietiekami daudz laika, tāpēc grozījumu un izmaiľu pieprasījumu 

jāiesniedz savlaicīgi. 

 

 

 

Projekta īstenošanas termiľu var pagarināt tikai vienu reizi un ne 

ilgāk kā par vienu gadu! 
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3. PROJEKTA KVALITĀTES,  RISKU, KOMANDAS UN LAIKA 

VADĪBA  

3.1. PROJEKTA KVALITĀTES VADĪBA  

Jebkuram projekta vadītājam jādomā par nepārtrauktu projekta kvalitātes novērtēšanu un 

pilnveidi. 

Viens ir sniegt nekvalitatīvu pakalpojumu, kuru vēlāk var pilnveidot, pavisam cits – ieviest 

nekvalitatīvu projektu, t.i., tādu, kurš nesasniedz izvirzīto mērķi un rezultātus. Līdz ar to 

atbildīgā iestāde var vai nu samazināt piešķirtā finansējuma apjomu, vai arī nepiešķirt to 

vispār. 

Kvalitāte projektā attiecināma uz katru plānoto darbību, uz katru projektā iesaistīto – gan 

mērķa grupu, gan projekta komandu, gan sadarbības partneriem, gan piegādātājiem. 

 

3.2. PROJEKTA RISKU VADĪBA 

Ľemot vērā, ka projekts jau pēc definīcijas ir riskants pasākums, lai arī cik rūpīgi to 

nesaplānotu, pastāv liela iespējamība, ka plāns būs jāmaina. Līdz ar to visos projektos īpaša 

uzmanība pievēršama risku vadībai visā projekta īstenošanas laikā.  

Risku vadības mērķis ir novērst jeb samazināt riska faktorus, kuri negatīvi var ietekmēt 

projekta rezultātu sasniegšanu, sliktākajā gadījumā – būt gatavam riskam. 

Veicot risku analīzi, jāatbild uz četriem būtiskiem jautājumiem: 

 Kas var kavēt projekta mērķu sasniegšanu? 

 Kā riska iestāšanās var kavēt projekta mērķa sasniegšanu? 

 Ko varam darīt, lai risks neiestājas? 

 Kā rīkosimies, ja risks iestāsies? 

Risku analīzē jāiesaista visi projektā iesaistītie cilvēki, tas ļaus identificēt pēc iespējas vairāk 

riskus, aptverot visas projekta jomas. 

Riska identificēšana 

Sakotēji vajadzētu identificēt riska grupas. Varam runāt par 6 lielām riska grupām: 

 vadības riski – neveiksmīgi izvēlēts personāls, neskaidri formulēts projekta mērķis un 

darbības, kļūdas plānošanas procesā (plānošanas dokumentos un uzstādītajos 

termiľos), nepietiekami resursi utt.; 

 saimnieciskie riski – finanšu nepietiekamība, inflācija, valūtas kursa svārstības; 

 sociālie riski – kultūras īpatnības, konservatīvisms, reliģijas ietekme, valdošie 

stereotipi; 

 politiskie riski – izmaiľas normatīvajos aktos, nelabvēlīga nodokļu politika; 

 operacionālie riski – trūkumi ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos, tai skaitā 

iepirkumu dokumentācijā, līgumos (neprecīzi definētas prasības un atbildība darbu 

izpildītājam/pakalpojumu sniedzējiem), pārskatu un maksājumu uzdevumu  

 

Svarīgi, ka projekts ne tikai ir pabeigts laikā un iekļāvies budžetā, 

bet arī apmierina mērķa grupas vajadzības! 
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aizpildīšanā un to iesniegšanas termiľu ievērošanā, apzināta vai neapzināta normatīvo 

aktu prasību  neievērošana, trūkumi informācijas apmaiľā utt. 

 tehniskie riski – tehnikas bojājumi. 

Ľemot vērā projekta specifiku, var papildināt riska grupas, tās specificējot. Nākamais 

uzdevums: katrs no darba grupas pārstāvjiem, izmantojot „prāta vētras‖ metodi, identificē 

katras riska grupas riskus. Par risku identificēšanas resursiem var kalpot dokumenti, pētījumi, 

pieredze, konsultanti utt. 

Riska novērtēšana 

Riska novērtēšanu veic, lai noteiktu riska prioritāti – augsta, vidēja vai zema. Jo augstāka ir 

riska prioritāte, jo lielāka uzmanība tiek pievērsta konkrētā riska pārvaldībai. Kad riski ir 

novērtēti, tos apkopo un veic ietekmes uz rezultātiem, kā arī iestāšanās iespējamības 

novērtējumu, un identificē korektīvos un preventīvos pasākumus. 

 Korektīvie pasākumi – rīcība, kas novērš atklātās neatbilstības vai kādas citas 

nevēlamas situācijas cēloni. 

 Preventīvais pasākums – rīcība, kas novērš potenciālas neatbilstības vai kādas citas 

potenciāli nevēlamas situācijas cēloni. 

Svarīga ir preventīvā pieeja, t.i., risku priekšlaicīga identificēšana, analīze, novērtēšana, lai 

visus riskus varētu maksimāli novērtēt vai mazināt. 

Riskus (neatkarīgi no risinājumu spektra) var iedalīt tādos, kas saistīti ar kļūmēm projekta 

vadībā, kas saistīti ar neatbilstoši izplānotu budžetu, kas skar sabiedrības attieksmi pret 

projektā ietvertajiem risinājumiem, kas saistīti ar politisko situāciju un ar atbilstošu tehnisko 

aprīkojumu.  

 

3.3. KOMANDAS VADĪBA 

KPFI līdzfinansētajos projektos ar projekta komandu saprot projekta iesniedzēja konkrētajam 

projektam veidotu projekta komandu, kurā iespējamas šādas pozīcijas: 

 projekta atbildīgā amatpersona – finansējuma saľēmējs amatpersona vai tā 

pilnvarota persona; 

 projekta vadītājs; 

 projekta komandas darbinieki (piemēram, projekta vadītāja asistents, projekta 

finanšu eksperts, iepirkumu speciālists, tehniskais eksperts, grāmatvedis utt.); 

 projekta īstenošanā iesaistītie speciālisti. 

Projekta vadītājs ir darbinieks, kam dotas pilnvaras vadīt projektu, tai skaitā, vadīt projekta 

plānošanu un attīstību projekta mērķu sasniegšanai. Projekta vadītājs ir tieši atbildīgs par 

projekta budžeta un darba plāna, kā arī visu projekta vadības procedūru vadību.  

Tehnikas un instrumenti, ko izmanto projektu vadītājs, atšķiras no tradicionālajām 

menedžmenta tehnikām un instrumentiem, tādēļ ka: 

 projektam vienmēr ir sākuma un beigu datums; 

 projekta komandu veido cilvēki ar dažādām prasmēm, pieredzi, zināšanām; 

 projekta procesi nav  tik precīzi izstrādāti; 

 

Atceries –  iespējamie projekta ieviešanas riski ir jau identificēti 

un novērtēti projekta iesnieguma sagatavošanas posmā! 
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 projektā vienmēr ir augsts neskaidrības līmenis, tādēļ rodas daudzas iepriekš 

neparedzētas problēmas; 

 projektā ir augsts riska līmenis; 

 projektā iesaistītajiem cilvēkiem bieži vien projekts ir tikai papildu darbs. 

Projekta komandā ietilpst darbinieki, kuri strādā pie projekta mērķu sasniegšanas kā 

pamatdarbā vai papildu darbā. Projekta komandas dalībnieka uzdevumi ir: 

 izprast savu lomu un pienākumus projektā; 

 plānot projekta aktivitātes līdz sīkākai detalizācijas pakāpei, ja tas nepieciešams; 

 veikt projektā paredzēto darba apjomu plānotā budžeta ietvaros, paredzētajā laikā 

un nepieciešamajā kvalitātē; 

 informēt projekta vadītāju par iespējamajām problēmām projektā, piemēram, tām, 

kas saistītas ar projekta apjoma izmaiľām, iespējamajām kvalitātes problēmām vai 

riska faktoriem, un piedāvāt tām risinājumu; 

 būt līdzatbildīgiem par projekta panākumiem vai neveiksmēm. 

Projekta personāls 

Viens no būtiskākajiem jautājumiem projekta sekmīgai īstenošanai ir sekmīga personāla 

atlase un vadīšana.  

Projekta personāla vadīšana ietver šādas praktiskas aktivitātes: 

 darbu ikdienas plānošanu, nosakot atbildību, pienākumus, piešķirot nepieciešamās 

pilnvaras, nosakot darbības virzienu un kontrolējot darbu savlaicīgu un kvalitatīvu 

izpildi; 

 motivācijas veidošanu un uzturēšanu, sniedzot efektīvu atgriezenisko saiti par 

darbu izpildi, izsakot pamatotu kritiku vai uzslavas, nodrošinot nepieciešamo 

apmācību un tehniskos instrumentus; 

 risinot projekta komandas konfliktsituācijas un palīdzot pārvarēt ar darbu izpildi 

saistīto stresu. 

3.4. LAIKA VADĪBA  

Viens no projekta biežāk sastopamajiem riska faktoriem ir laika vadība. Projekta laika vadība 

noris divos līmeľos, kas ietver: 

 projekta laika grafika un darba plāna vadību, kas tieši veicina projekta mērķu 

sasniegšanu; 

 projektā iesaistītā personāla individuālā laika vadības iemaľas, kas netieši veicina 

projekta mērķu  sasniegšanu. 

Projekta laika vadība ir vienkārša no tā viedokļa, ka katrs individuāls projekts tiek 

apstiprināts, lai paveiktu konkrētu darbu konkrētā laikā ar konkrētiem finanšu, tehniskajiem 

un cilvēkresursiem. Tādējādi, projektā iesaistītajiem darbiniekiem ir vienota izpratne par 

darba ilgumu, prioritāro secību, sākuma un beigu termiľiem un sasniedzamo rezultātu. 

Projekta laika vadība ir sarežģīta no tā viedokļa, ka projekta resursi tā īstenošanas laikā var 

izrādīties par  maz un nav iespēju tos dabūt papildus pat pamatotas nepieciešamības gadījumā. 

Tāpat laika vadība projekta ietvaros ir sarežģīta tādēļ, ka projektā tiek iesaistīti dažādi cilvēki 

ar dažādu pieredzi, noslogotību un motivāciju, tāpēc saskaľot laika un darba plānus nav 

vienkārši. Kā arī projektā plānoto darbību savlaicīgu īstenošanu var kavēt no finansējuma 

saľēmēja neatkarīgi apstākļi, piemēram, preču piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju līgumu 

neizpilde vai nepienācīga izpilde. 
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Preču piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju, ar kuriem noslēgti uzņēmuma līgumi, atbildība 

par termiņu ievērošanu 

Dažreiz preču piegādātājiem/pakalpojumu sniedzējam uzľēmuma līgumā noteikto termiľu 

kavējuma vai sliktas uzdevuma izpildes kvalitātes dēļ var kavēties citu projektā paredzēto 

aktivitāšu uzsākšana un/vai finansējuma saľēmējam  var rasties finansiālie zaudējumi. 

Preventīvie pasākumi šāda riska novēršanai, piemēram, ir: 

 konkrēto termiľu nospraušana līgumā, līdz kuram jāveic preču piegāde vai 

jāsniedz pakalpojums. Finansējuma saľēmējs var izvērtēt nepieciešamību kā 

papildu kontroles pasākumu iekļaut  starpziľojuma iesniegšanu, preču daļēju 

piegādi vai starppakalpojuma sniegšanu  pirms noteiktā gala terminā; 

 līgumā paredzēt preču piegādātāja/pakalpojumu sniedzēja finansiālo atbildību 

(līgumsodu) par līgumā noteikto saistību neizpildi.  

Laika vadība projekta vadītājam un komandai 

No projekta darba plāna un laika grafika izriet 

individuālais darbu un laika plāns katram projektā 

iesaistītajam darbiniekam, neatkarīgi no tā, vai tas 

ir projekta vadītājs vai sadarbības partneris, un 

neatkarīgi no tā, vai viľš projektā strādā pilnu vai 

nepilnu slodzi. 

Sastādot darba plānu, jāpārdomā šādas lietas un 

jāpieľem nepieciešamie lēmumi: 

 jāuzskaita visi darāmie darbi: gan tie darbi, kas darāmi  pašam, gan tie darbi, kas 

darāmi padotībā vai pakļautībā esošajiem darbiniekiem, kā arī visi tie darbi, kuri 

tiek sagaidīti no sadarbības partneriem, un pašam jānokontrolē to izpilde; 

 katram darbam jānosaka sākuma un beigu termiľš un, ja nepieciešams, darba 

izpildes ilgums; 

 kad noteikti visi darbi un to ilgums, jāpieľem lēmums attiecībā uz darbu prioritāro 

secību; 

 jāpieľem lēmums par to, kurš par kuru darbu ir atbildīgs, un atbildīgais jāpiefiksē; 

 pieľemot lēmumu par to, kurš ir atbildīgs par konkrēto darbu, jāpieľem arī fakts, 

ka šis darbs atbildīgajam ir jādeleģē; 

 plāna pēdējā sadaļa ietver vietu, kur atzīmēt, kuri no uzskaitītajiem darbiem ir 

veikti. 

PIEMĒRS - INDIVIDUĀLAIS LAIKA PLĀNS 

Prioritāte Uzdevums Sākums Beigas Ilgums Atbildīgais Deleģēts Izpilde 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

1 – uzdevuma prioritārā secība; 2 – uzdevuma īss apraksts; 3 – uzdevuma sākuma datums; 4 

– uzdevuma beigu datums; 5 – uzdevuma ilgums; 6 – atbildīgais par uzdevuma veikšanu; 7 – 

kad uzdevums ir deleģēts (ja nepieciešams to deleģēt), par to tiek izdarīta norāde šajā ailītē; 

8 – kad uzdevums ir izpildīts, par to tiek izdarīta norāde šajā ailītē.  

Ieteikums –  

Savlaicīgi saskaľojiet projekta 

atbildīgās personas, kontaktpersonas  

- atvaļinājumus, papildus 

darbus/pienākumus, lai nodrošinātu  

projekta vadību apstiprinātajos 

termiľos. 
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4. NOSACĪJUMI PARTNERĪBĀ ĪSTENOTIEM PROJEKTIEM 

 Labas partnerības principi 

 visiem partneriem ir jāpārzina projekta pieteikumā ietvertā informācija par projektu 

kopumā un jāizprot sava loma projektā; 

 visiem partneriem ir jāiepazīstas ar projekta līguma nosacījumiem un jāizprot savas 

saistības šī projekta līguma ietvaros, ja KPFI finansējums tiek piešķirts; 

 finansējuma saľēmējam regulāri jākonsultējas ar projekta partneriem un jāsniedz tiem 

pilna informācija par projekta norisi; 

 visiem projekta partneriem ir jāsaľem Fondā iesniegtā projekta pārskata un 

maksājuma pieprasījuma kopijas; 

 ierosinājumi būtiskām izmaiľām projektā (piem., aktivitātēs, partneros u.c.) ir 

jāsaskaľo ar visiem partneriem, pirms tie tiek iesniegti Fondā; 

 partneriem jāievēro pirms projekta sākšanas parakstītā finansējuma saľēmēja un 

sadarbības partnera vienošanās par pušu atbildību projekta īstenošanā, ieguldījumu 

apjomiem un projekta īstenošanas gaitā izmantoto un radīto intelektuālo un materiālo 

labumu īpašumtiesībām. 

 Projekta sadarbības partnerim ir šādi pienākumi: 

 īstenot aktivitātes, saskaľā ar partnerības līgumu; 

 uzľemties atbildību par izdevumu neatbilstību; 

 veikt informācijas un publicitātes pasākumus, informējot sabiedrību par veiktajām 

projekta aktivitātēm; 

 nodrošināt atsevišķu ieľēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar projekta 

īstenošanu saistītajiem ieľēmumiem un izdevumiem vai esošajā grāmatvedības sistēmā 

ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas nodrošina no pārējās sadarbības partnera 

grāmatvedības uzskaites nodalīto grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par projekta 

īstenošanu; 

 visā projekta līguma darbības laikā nodrošinot brīvu piekļūšanu ar grāmatvedības un 

finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām 

vērtībām, kas ir saistītas ar projektu; 

 uzglabāt projekta dokumentāciju desmit gadus pēc projekta īstenošanas beigām. 

Sadarbības partnerim ir šādi ierobežojumi: 

 sadarbības partneri nedrīkst gūt ieľēmumus no projekta ieviešanas; 

 sadarbības partneris nedrīkst pretendēt uz projekta ietvaros finansējuma saľēmēja 

izsludinātajiem iepirkumiem. 

5. INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES NOSACĪJUMI 

 

Saistošie normatīvie akti un dokumenti  

MK noteikumi Nr. 1492  71.punkts ar 

apakšpunktiem 
 Minimālās projektu konkursa 

prasības sabiedrības informēšanas 

un publicitātes pasākumu 

nodrošināšanai  

 

KPFI logo un tā lietošanas nosacījumi jāievēro visiem 

KPFI finansēto projektu īstenotajiem neatkarīgi  

informācijas un publicitātes pasākumu veida! 
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Vides ministrijas 2009. gada 20. augusta 

rīkojumu Nr.263 „ Par Klimata pārmaiľu 

finanšu instrumenta logo un tā lietošanas 

nosacījumiem‖ 

 

 KPFI logo un tā noformēšanas 

prasības 

 KPFI logo lietošana un nosacījumi 

projekta informācijas un 

publicitātes pasākumos 

Projekta līguma 10.p.,  projekta iesnieguma 

6.sadaļa ‖PUBLICITĀTE‖ 
 Projekta iesniegumā apstiprinātie 

publicitātes pasākumi un to 

īstenošanas plāns  

5.1. PUBLICITĀTES PASĀKUMU  ĪSTENOŠANA  

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saľēmējs obligāti jānodrošina šādi informācijas un 

publicitātes pasākumi: 

Informācijas plāksne 

Kas uzstāda? Kur uzstāda? Kad jāuzstāda? 

Finansējuma 

saľēmējs 

 Pie produkta vai tehnoloģijas, 

kur tas novietots vai 

izstrādāts.  

 Labi redzamā vietā telpās. 

Pēc projekta pabeigšanas tā 

eksponējama pastāvīgi. 

Informatīvās plāksnes izmēri ir 30x21 cm. Uz plāksnes jābūt izvietotai KPFI logo pilnajai 

versijai. 

Informācija projekta ieviesēja interneta vietnē 

Ko publicē? Kur publicē? Kad jāpublicē? 

Informāciju par projekta 

īstenošanu, finanšu 

izlietojumu un panākto SEG 

emisiju samazinājumu 

Tīmekļa vietnē, ja 

tāda ir. 

Informāciju publicē pēc 

projekta līguma noslēgšanas 

un jāatjauno ne retāk kā reizi 

3 mēnešos. 

Finansējuma saľēmēja atbildībā ir ievietot savā interneta vietnē aktuālo informāciju par  

projektu, norādot finansējuma avotu un ievērojot KPFI logo lietošanas nosacījumus.  

Izvietojot informāciju internetā, ieteicams pievienot saites uz interneta mājas lapām, kas ietver 

informāciju par KPFI, piemēram, atbildīgās iestādes tīmekļa vietne (www.vidm.gov.lv), Fonda 

tīmekļa vietne  (www.lvif.gov.lv). Ja projekts tiek īstenots partnerībā, tad norāda saiti arī uz 

sadarbības partnera interneta vietni. 

 

  

 

Finansējuma saľēmējam starpposma/noslēguma pārskatos ir 

jānorāda informācija par interneta vietni vai konkrētu adresi, 

kur tiek publicēta informācija par attiecīgo projektu!  

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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Informatīvie pasākumi 

Par ko informē? Kad informē? Mērķa grupa 

Informē par projekta 

aktivitātēm un rezultātiem, 

tai skaitā ietekmi uz vidi un 

SEG emisijas samazinājumu 

Vismaz vienu reizi 

projekta īstenošanas laikā 

un atbilstoši projektā 

apstiprinātajam 

Potenciālie produkta 

tehnoloģijas ražotāji, 

lietotāji, vietējie 

iedzīvotāji. 

Informatīvajos pasākumos, piemēram, semināros, diskusijās, informatīvajās sanāksmēs, kas tiek 

organizētas projekta mērķa grupām, jābūt skaidrai atsaucei uz īstenoto projektu un KPFI 

ieguldījumu: gan izdales materiālos, gan dalībnieku sarakstos, gan prezentācijās, gan citos 

materiālos, kas tiek izmantoti projekta pasākumu laikā.  

Ja informatīvajos pasākumos nav paredzēti izdales materiāli, par projekta finansējumu jāsniedz 

mutiska informācija, lai klātesošie zinātu, ka konkrētais projekts tiek īstenots ar KPFI atbalstu.  

 KPFI logo izvietojams uz projekta ietvaros drukāta vai elektroniska materiāla 

titullapas, izdevuma pirmā vāka iekšpuses vai plakāta - augšējā vai apakšējā malā. 

 Elektronisko prezentāciju slaidos KPFI logo izvietojams pēc izvēles. 

Finansējuma saľēmējs var īstenot arī papildu informatīvos pasākumus projektā 

apstiprinātajam. Piemēram piedalīties informatīvos semināros un konferencēs sniedzot 

informāciju par projektu. Turklāt informēšana par projektu citu organizētajos pasākumos 

neprasa papildu finansējumu .  

 

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saľēmējam jānodrošina papildu izvēlētie (atbilstoši 

projektā apstiprinātajam) šādi informācijas un publicitātes pasākumi: 

Informācija plašsaziņas līdzekļos 

Pie informēšanas plašsaziľas līdzekļos (presē, TV,  radio, interneta portālos) pieder: 

 paziľojumi, preses relīzes laikrakstos un žurnālos, 

 TV raidījumi, sižeti, 

 intervijas radio, 

 preses konferences un citi pasākumi.  

Projekta ieviesējiem jānodrošina būtiskāko projekta īstenošanas stadiju un notikumu 

atspoguļošana plašsaziľas līdzekļos, ja šādi publicitātes pasākumi ir plānoti un ir nepieciešami 

projekta publicitātes nodrošināšanai.  

 Informācijai presei jānorāda KPFI logo, 

 TV raidījumu titros jānorāda KPFI logo un teksts: RAIDĪJUMU FINANSIĀLI 

ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS, 

 Radio raidījumos raidījuma sakumā vai beigās jānorāda, ka: RAIDĪJUMU FINANSIĀLI 

ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS. 

 

 

 

 

 

 

Plānojot informācijas un publicitātes pasākumus, jāizvērtē 

pasākumu sasaiste ar projekta darbībām un to efektivitāte 

publicitātes mērķu sasniegšanā! 

Ieteikums – Pirms informācijas publicēšanas plašsaziľas līdzekļos pārbaudi, vai: 

 informācija ir skaidra un saprotama;  

 satur visu nepieciešamo informāciju;  

 teksts ir pareizs un precīzs;  

 informācijas izklāsts ir īss un konkrēts;  

 kontaktinformācija ir precīza (kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, 

koordinātes), lai žurnālisti vajadzības gadījumā var precizēt informāciju vai iegūt 

papildu informāciju par projektu.  
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Informatīvie materiāli 

Pie informatīvajiem, publicitātes pasākumiem pieder arī iespieddarbi. Visās publikācijās 

(piemēram, brošūrās, bukletos, informācijas lapās, informatīvajos izdevumos, informatīvās 

vēstulēs) par projektu ir jābūt skaidrai norādei uz KPFI līdzfinansējumu, kā arī logo.  

Visos informatīvajos materiālos ir jāietver atsauce arī uz finansējuma saľēmēju, kas atbildīgs par 

informācijas saturu.  

 KPFI logo izvietojams uz projekta ietvaros drukāta vai elektroniska materiāla 

titullapas, izdevuma pirmā vāka iekšpuses vai plakāta - augšējā vai apakšējā malā. 

 Ja nepieciešams noformēt dokumentu (brošūru, bukletu, prezentāciju atskaišu 

drukātam vai digitālām versijām) aizmugures vāku, KPFI logo izvietojams vāka 

apakšējā daļā horizontāli centrēts vidū. 

 Noformējot informatīvos un komunikāciju materiālus, ka arī pārskatus, uz tiem 

jāizvieto KPFI logo un, ja vieta atļauj, arī teksts: [Ierakstiet materiāla veidu] TAPIS 

AR KLIMATA PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSIĀLU 

ATBALSTU. 

 

5.2. KPFI LOGO UN TĀ NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS  

KPFI logo sastāv no atjaunojamo energoresursu simboliskiem atveidiem – saules enerģijas 

(dzeltenā krāsā), ūdens enerģijas (zilā krāsā) un biomasas (zaļā krāsā). Kompozīcijas pamatā 

ir aplis, kurā attēlota šo trīs elementu mijiedarbība, bet kompozīcijas centrā atveidota stilizēta 

cilvēka figūra (melnā krāsā), kura vada šos procesus. Kompozīcijas dinamika netieši norāda 

vēl uz ceturto atjaunojamo energoresursu – vēja enerģiju, kā arī uz dzīvības ciklu. 

Visos projekta īstenošanas laikā veiktajos publicitātes pasākumos ir jāapliecina sasaiste ar 

KPFI finansējumu, norādot: 

 

 

grafiskais simbols - ikona 

 

 

tikai materiālos, 

kuros paralēli tiek 

izmantots logo 

pilnais vai saīsinātais 

variants 

logo saīsinātais variants – grafiskais simbols ar Klimata 

pārmaiľu finanšu instrumenta nosaukuma saīsinājumu – 

KPFI 

 

projekta informācijas 

un 

publicitātes 

pasākumos 

logo pilnais variants – grafiskais simbols ar saīsinājumu 

KPFI un pilno nosaukumu ―Klimata pārmainu finanšu 

instruments‖.  

lietvedībā un citos 

projekta dokumentos 

 

Gadījumos, kuri nav īpaši reglamentēti, logo lietojams 

saskaņā ar tā noformēšanas prasībām. 
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Logo pilnajam variantam iespējami divi risinājumi –  

 

horizontālais un vertikālais. 

Logo maksimālais izmērs netiek ierobežots. Palielinot vai samazinot logo, ir jāsaglabā to 

proporcijas. Līdz ar to nedrīkst veikt logo horizontālu vai vertikālu paplašināšanu vai 

sašaurināšanu. Logo minimālie izmēri un proporcijas ir atrunātas Vides ministrijas 2009. gada 

20. augusta rīkojumā Nr.263 „Par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā 

lietošanas nosacījumiem‖. 

Logo var lietot arī melnbaltus, ja ievēro nosacījumu, ka visi logo krāsainie elementi ir melni 

vai balti, nevis pelēki. Tāpat tos var lietot arī uz krāsaina materiāla, ievērojot nosacījumu, ka 

logo fons ir baltā krāsā.  

Visos materiālos, izmantojot KPFI logo, tiem ir jābūt vienā izmērā ar citiem izmantotajiem 

logo, piemēram, finansējuma saľēmēja un sadarbības partneru logo.  

5.3. PUBLICITĀTES PASĀKUMU PLĀNOŠANA  

Plānojot informācijas un publicitātes pasākumus projekta ietvaros nepieciešams apzināt: 

 kādi pasākumi tiks īstenoti projekta uzsākšanas posmā, 

projekta īstenošanas posmā un projekta pabeigšanas 

posmā; 

 kāds būs pasākumu īstenošanas biežums un termiľš; 

 kāda būs pasākuma mērķauditorija; 

 kas būs atbildīgā persona; 

 vai ir kas specifisks, kas konkrētā pasākuma ietvaros 

plānots. 

 

Ieteicams publicitātes pasākumu plāna sastādīšanai un kontrolei izmantot pārskatāmu tabulu: 

Projekta 

posms 

 

 

Pasākums 

 

 

Mērķis 

un īss 

pasākuma 

apraksts 

Mērķa 

grupa 

 

Termiņš/ 

regularitāte 

 

Atbildīgā 

persona 

 

Papild-

informācija 

Projekta 

uzsākšanas 

posmā 

      

Projekta 

īstenošanas 

posmā 

      

Projekta 

pabeigšanas 

posmā 

      

KPFI logo elektroniskā 

versija pieejama Vides 

ministrijas mājas lapā 

www.vidm.gov.lv 

 

Ieteikums – pirms katra 

pasākuma atbildi uz šiem 

jautājumiem: 

kas? kad? kur? kā? ko? 

kāpēc? 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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5.4. INFORMĀCIJAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMU REZULTĀTI 

Gan projekta īstenošanas laikā, gan pēc tā pabeigšanas tiek īstenoti projekta uzraudzības 

pasākumi, kas ietver arī publicitātes pasākumu izmaksu un to īstenošanas atbilstības pārbaudi, 

ľemot vērā to atbilstību projekta iesniegumā plānotajam, izvērtējot to tiešu saistību ar 

projektu, kā arī KPFI logo lietošanas prasību ievērošanu. 

Projekta iesniegumā ir norādīts skaits plānotajiem informācijas un publicitātes pasākumiem. 

Projektu pārskatos, savukārt, jāatskaitās par īstenotajiem pasākumiem, norādot konkrētus 

rezultatīvos rādītājus. 

Kā piemērus rezultatīvajiem rādītājiem var minēt: 

 publikāciju skaitu projekta īstenotāja interneta vietnē; 

 informācijas pasākumu skaits, biežums, apmeklētāju/dalībnieku skaits, atbilstošu 

publikāciju skaits plašsaziľas līdzekļos saistībā ar pasākumiem; 

 izplatīto materiālu skaits, materiālu daudzveidība; 

 preses prelīžu skaits, ziľu skaits plašsaziľas līdzekļos; 

 publikāciju skaits, tirāža, auditorija, aptvertā teritorija; 

 Interneta vietnes apmeklētāju vai konkrētas interneta publikācijas apmeklētāju 

skaits. 

 

Lai nodrošinātos ar visu informācijas un publicitātes pasākumu pierādošo dokumentu 

esamību, projekta lietā jāsaglabā: 

 izdrukas no mājas lapas; 

 preses relīžu izdrukas; 

 rakstu kopijas; 

 radio un TV ieraksti; 

 semināru, konferenču darba kārtības; 

 dalībnieku saraksti; 

 izdales materiāli; 

 fotogrāfijas; 

 reprezentācijas materiālu paraugeksemplārs; 

 un citi materiāli. 

Projekta uzraudzības pasākumu laikā tiek pievērsta uzmanība arī tam, vai ir sasniegti 

publicitātes pasākumu mērķi. Gadījumos, kad tiek konstatēts, ka informācijas un publicitātes 

pasākumi nav īstenoti atbilstoši projekta līguma prasībām vai ir bijuši nepietiekamā apjomā, 

tad var tikt lemts par attiecīgā projekta īstenošanai piešķirto līdzekļu samazināšanu vai 

atgūšanu. 

 

Finansējuma saľēmējam ir jāsaglabā visi materiāli, kas parāda 

īstenoto informācijas un  publicitātes pasākumu norisi un 

pierāda to atbilstību Līgumam, konkursa noteikumiem un 

KPFI logo lietošanas nosacījumiem, kā arī jānodrošina to 

glabāšanu projekta lietā. 

 Ieteikumi: 

 neatstāj publicitātes pasākumus uz pēdējo brīdi; 

 informē projekta komandu un sadarbības partnerus par KPFI logo 

lietošanas nosacījumiem; 

 izvērtē kādi publicitātes un informācijas pasākumi neprasa lielus 

finanšu ieguldījumus vai arī īstenojami bez maksas (piemēram,  

informācija interneta vietnē, raksts vietējā laikrakstā,  preses relīzes). 
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PIEMĒRS - INFORMĀCIJAS STENDS  

1000 mm 

 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA 

PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS 

 

 

ROJEKTA NOSAUKUMS 

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA NOSAUKUMS 

FINANSĒJUMA APJOMS 

CITA AR PROJEKTU SAISTĪTA INFORMĀCIJA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas stenda laukumam, kas atvēlēts KPFI, jāaizľem vismaz 25% no kopējās stenda 

platības. Atlikušie 75% stenda laukuma izmantojami pēc finansējuma saľēmēja ieskatiem 

saskaľā ar projekta pieteikumu. 

1
5
0
0
 m

m
 

5
0
0
-7

0
0
 m

m
 

Ieteikums – informācijas 

stendus, kas jāuzstāda 

projekta īstenošanas laikā var 

integrēt ar būvizkārtni 

būvniecības procesa laikā! 
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PIEMĒRS - INFORMĀCIJAS PLĀKSNE  

 

500 mm (330 mm) 

 

PROJEKTS NR.[ ] [Projekta nosaukums] PABEIGTS 2010. GADĀ. 

[ %] NO PROJEKTA ATTIECINĀMĀM IZMAKSĀM FINANSĒJA 

KLIMATA PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS. 

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO2 

EMISIJU SAMAZINĀJUMS PAR [ ] TONNĀM 

 

 

 

 

PIEMĒRS - PUBLIKĀCIJA INTERNETA VIETNĒ  

 

 

< Finansējuma saņēmēja nosaukums> IR NOSLĒDZIS <datums> LĪGUMU NR.  

<numurs> AR LR VIDES MINISTRIJU UN SIA „VIDES INVESTĪCIJU 

FONDS‖ PAR PROJEKTA <nosaukums> ĪSTENOŠANU, KO LĪDZFINANSĒ 

KLIMATU PĀRMAIĽU FINANŠU INSTRUMENTS. 

 

 

 

3
0
0
 m

m
 (

2
0
0
 m

m
) 
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6. IEPIRKUMI 

 

Iepirkuma procedūra — procedūra, saskaľā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir 

tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta 

līgumcena pārsniedz noteikto limitu. 

 

Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansējuma saľēmējiem ir pienākums nodrošināt 

saľemtā finansējuma efektīvu izmantošanu, ievērojot tādus publisko tiesību principus kā 

atklātību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu uzľēmējiem. Tas nozīmē, ka visu KPFI 

finansēto projektu īstenošanas gaitā ir nepieciešams piemērot normatīvos aktus publiskā 

iepirkuma jomā. 

Publisko iepirkumu jomu Latvijā regulē: 

 Publisko iepirkumu likums, ar ko pārľemta Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004.gada 31.marta direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts 

līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūru. 

 likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ar ko 

savukārt pārľemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 

2004/17/EK, ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā. 

 Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanu kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.  

Minēto normatīvo aktu piemērošana katrā konkrētā gadījumā ir atkarīga no attiecīgā subjekta 

statusa un no jomas, kurā tas darbojas. Tādējādi, lai konstatētu, kurā iepriekš minētajā 

normatīvajā aktā ietvertais tiesiskais regulējums finansējuma saľēmējam iepirkumos ir 

jāpiemēro, jākonstatē, vai tas atbilst pasūtītāja definīcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē, 

vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja definīcijai likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām‖ izpratnē, vai arī finansējuma saņēmēja definīcijai 

Noteikumu izpratnē: 

 Pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir valsts vai pašvaldības iestāde, 

pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību 

juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

 ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav 

komerciāla vai rūpnieciska rakstura, 

 atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas 

personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem 

atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme 

izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu 

ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas 

darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta 

publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību 

juridiskā persona. 

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju vajadzībām” izpratnē ir: 

 

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras 

atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un valsts 

līdzekļu efektīvu izmantošanu! 
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 publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzľēmums, kas veic šā likuma II 

nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās, 

 jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic šā likuma II nodaļā minētās darbības šā 

likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz 

īpašām vai izľēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu 

normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību veikšanu 

iepriekšminētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai dažiem subjektiem 

tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu 

subjektu iespējas darboties šajās jomās. 

 Finansējuma saņēmējs MK noteikumu Nr.65 izpratnē ir jebkura persona, kura 

saskaľā ar atbildīgās institūcijas lēmumu saľem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu līguma izpildei, izľemot 

finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija. 

 

 

6.1. LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA  

SASKAĽĀ AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR.65 

Paredzamās līgumcenas noteikšana 

Lai pareizi izvēlētos iepirkuma procedūras veidu, finansējuma saľēmējs paredzamo līgumcenu 

nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, savukārt paredzamās līgumcenas precīza 

noteikšana ir pilnībā atkarīga no pareizas finansējuma saľēmēja vajadzību definēšanas.  

Paredzamo līgumcenu nosaka, tajā neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, jo tas ir atšķirīgs 

dažādām preču un pakalpojumu kategorijām, kā arī var atšķirties dažādu Eiropas Savienības 

valstu starpā. 

Plānošanas gaitā finansējuma saľēmējs var veikt nelielu tirgus pētījumu vai aptauju, kuras 

rezultātā iegūtu priekšstatu par attiecīgā tirgus dalībniekiem (iespējamajiem piegādātājiem) un 

aptuveno preces vai pakalpojuma cenu amplitūdu.  

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saľēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma 

izpildi. Finansējuma saľēmējs, plānojot kopējo samaksu, ľem vērā jebkuru izvēles iespēju un 

jebkurus līguma papildinājumus, t.sk., apmācību izmaksas, uzturēšanas (apkalpošanas) 

izmaksas, komisijas maksas, procentu maksājumus un citus atlīdzības veidus, ja tādi 

piemērojami konkrētajam pakalpojumam. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanu reglamentē MK noteikumu Nr.65 II. sadaļa.  

 

 

Atceries! - Veicot iepirkumu saskaľā ar Publisko iepirkumu likumu, 

ievēro Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās Publisko iepirkumu 

likuma piemērošanas vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un 

skaidrojumus, kas ir atrodami Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 

lapā: http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf 

 

 

Noteikumi aizliedz sadalīt iepirkuma priekšmetu daļās, tādējādi 

izvairoties no iepirkuma procedūras piemērošanas. 

Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, 

paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo šo preču vai 

pakalpojumu summu. 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf
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Izvērtējot, vai iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, finansējuma saľēmējs 

ľem vērā preču/pakalpojumu iegādes mērķi, preču piegādes/pakalpojuma sniegšanas laiku un 

iespējamo ieinteresēto piegādātāju loku. Ľemot vērā, ka preces/pakalpojumi tiks iegādāti 

viena projekta ietvaros un iespējams vienā gada laikā, noteicošam jābūt iespējamo 

ieinteresēto piegādātāju lokam – ja preci vai pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens 

izpildītāju loks, paredzamā līgumcena jānosaka kā kopējo šo preču vai pakalpojumu 

paredzamo cenu summu. 

PIEMĒRS 

Iepirkuma sadalīšana lotēs, paredzot, ka pretendents var iepirkumā pieteikties uz 

vienu vai vairākām lotēm: finansējuma saľēmējs vēlas iepirkt celtniecības materiālus: 

dēļus (20 000 Ls), gāzbetonu (22 000 Ls) un cementu (13 000 Ls). Kopējā paredzamā 

iepirkuma līgumcena sastāda 55 000 Ls. Tātad finansējuma saľēmējam visu trīs daļu 

iepirkumam jāpiemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, neskatoties 

uz to, ka katras daļas paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 Ls. Finansējuma 

saľēmējs uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu norāda, ka iepirkums ir sadalīts lotēs, kā 

arī to, vai piedāvājumus drīkst iesniegt tikai par vienu loti, vairākām lotēm. 

 

Preču vai pakalpojumu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 50000 latu vai 

lielāka, vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 latu vai 

lielāka, piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru saskaņā ar Noteikumu 

IV nodaļu. 

* Izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu 

** Saskaľā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.65 ―Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem  projektiem‖ 4.sadaļu ―Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra‖ 

 

Tehniskās specifikācijas sagatavošana 

Tehniskā specifikācija ir iepirkuma procedūras svarīgākais dokuments, kurā finansējuma 

saľēmējs definē savu vajadzību (iepirkuma priekšmetu), nosakot prasības attiecībā uz 

iepērkamo preci, pakalpojumu vai būvdarbiem. Laba un kvalitatīvi izstrādāta tehniskā 

specifikācija ir viens no būtiskākajiem, ja ne pats svarīgākais dokuments iepirkuma 

procedūras veikšanā. Sastādot tehnisko spefikāciju, finansējuma saľēmējam ir jābūt skaidri 

definētai savai vajadzībai, pieejamajiem finanšu resursiem, kā arī jābūt informētam par tirgū 

Ieteikums – Ja rodas šaubas par paredzamās līgumcenas noteikšanu un iepirkuma 

procedūras piemērošanu, ieteicams ievērot MK noteikumos Nr.65 noteiktos iepirkumu 

principus, kā arī piemērot iepirkuma procedūru, tādējādi nodrošinot lielāku atklātības 

pakāpi. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

Nav jāveic iepirkuma 
procedūra*

Jāveic iepirkuma procedūra**

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena mazāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena mazāka par 

120 000 LVL (bez PVN)

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena lielāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena lielāka par 

120 000 LVL (bez PVN)
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esošo sortimentu un iespējamo pretendentu loku. 

Tehniskajās specifikācijās finansējuma saľēmējam ir jāiekļauj informācija tādā apjomā un 

kvalitātē, lai: 

 pretendenti varētu kvalitatīvi sagatavot atbilstošu piedāvājumu un aprēķināt tā 

izmaksas; 

 netiktu ierobežotas pretendentu iespējas piedāvāt dažādus risinājumus. 

Lai īstenotu piegādātāju brīvas konkurences un vienlīdzīgas attieksmes pret piegādātājiem 

principu, finansējuma saľēmējam ir aizliegts iepirkuma tehniskajā dokumentācijā 

iestrādāt nepamatoti ierobežojošas prasības attiecībā uz pretendentiem, kavēt kāda 

pretendenta dalību iepirkuma procedūrā, kā arī izvirzīt diskriminējošas prasības 

attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, pretendenta kvalifikāciju vai piedāvājuma 

vērtēšanas kritērijiem, kuras vienam pretendentam iepirkumā varētu dot priekšroku.  

Finansējuma saľēmējam ir jādod pretendentiem iespēja uzdot jautājumus par iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā iekļautajiem kritērijiem. 

 

 

 

PIEMĒRS 

Ar iepirkuma priekšmetu nesaistītas, diskriminējošas vai nesamērīgi augstas 

kvalifikācijas prasības: 

 visam pretendenta personālam ir jābūt ar augstāko izglītību (iepirkumā, kurā reālo 

darbu veiks noteikts skaits profesionāļu (projekta vadītāju), savukārt pārējais 

personāls būs tikai tehniskie darbinieki); 

 nesamērīgas prasības attiecībā uz pretendenta finanšu stāvokli – pieprasīt pretendenta 

gada finanšu apgrozījumu, kas vairāk nekā trīs reizes pārsniedz pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādīto summu; 

 pretendentu diskriminācija, pamatojoties uz to ģeogrāfisko atrašanās vietu – 

pieprasīt, lai iepirkumā piedalās tikai kādā noteiktā teritorijā (piemēram, Kurzemē 

Ieteikumi: 

 Precīzi jāformulē prasības iepirkuma priekšmetam, lai iespējamais 

piegādātājs varētu konstatēt līguma priekšmetu un finansējuma saľēmējs - 

salīdzināt piedāvājumus (kvalitāte, apjoms, garantija, piegādes nosacījumi, 

vēlamais galarezultāts u.c.)  

 Ja tehniskajā specifikācijā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, 

patentiem un specifisku izcelsmi, norāde lietojama kopā ar vārdiem "vai 

ekvivalents”. 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

Sagatavotā tehniskā specifikācija ir pārāk vispārīga/pārāk sarežģīta  

Nesakrīt ar projekta iesniegumā norādīto tehnisko specifikāciju un pirms 

iepirkuma procedūras veikšanas nav ierosināti atbilstoši līguma grozījumi  

Apstiprinātajā projekta iesniegumā norādīts, ka īstenojot projektu, tiks 

samazināta slodze uz vidi, ievērojot „zaļā iepirkuma‖ principus, bet šāda 

prasība netiek ietverta tehniskajā specifikācijā 

Līguma priekšmeta aprakstā ir norāde uz standartiem, tirdzniecības markām, 

patentiem vai specifisku izcelsmi, bet norāde nav lietota kopā ar vārdiem ―vai 

ekvivalents‖. 
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vai Cēsīs) darbojošies vai reģistrētie pretendenti. 

 

Tehniskās specifikācijas būvdarbu līgumiem ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka 

finansējuma saľēmēja prasības attiecībā uz materiāliem, precēm, tehnisko aprīkojumu vai 

priekšmetiem un kas raksturo materiālus, preces, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, 

tos iegūstot, tie atbilstu pasūtītāja paredzētajiem mērķiem. Šie apraksti ietver vides 

aizsardzības noteikumus, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, 

drošības noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, 

pārbaudes noteikumus un metodes, fasējumu, marķēšanu, ražošanas procesus un metodes. 

Tehniskajās specifikācijās iekļauj arī noteikumus par darbu izpildes pārbaudēm un darbu 

pieľemšanu, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus 

tehniskos noteikumus, ko finansējuma saľēmējs paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, 

vai materiāliem un priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. 

Būvdarbu apjomus nosaka saskaľā ar tehnisko projektu un ietver būvdarbu apjomu sarakstā. 

Tehniskās specifikācijas sagatavo, ľemot vērā invalīdu piekļuves noteikumus, ja tas 

nepieciešams konkrētajam projektam. 

Tehniskajās specifikācijās piegādes un pakalpojumu līgumiem nosaka nepieciešamajām 

piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās prasības. Pakalpojumu līgumiem papildus nosaka 

pakalpojumu mērķi, izmantojamās metodes un resursus (ja nepieciešams), kā arī 

galarezultātu. Tehniskajās specifikācijās piegādes un pakalpojumu līgumiem papildus iekļauj 

tehniskos aprakstus, kas ietver tādas finansējuma saľēmēja noteiktās prasības attiecībā uz 

preci vai pakalpojumu kā kvalitātes līmenis, noteikumi par vides aizsardzību, konstrukcijas 

prasības (arī prasības attiecībā uz invalīdu piekļuves iespējām), izpildes prasības, preces 

lietošanas prasības, drošības noteikumi, izmēri, terminoloģija, simboli, pārbaudes noteikumi 

un metodes, prasības attiecībā uz preces nosaukumu, ar kādu tā tiek pārdota, iesaiľojumu un 

marķēšanu, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesi un metodes, kā arī atbilstības noteikšanas 

metodes. 

Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija ir jānošķir no pašam pretendentam izvirzāmajām 

kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma priekšmets satur sarežģītus tehnoloģiskos risinājumus, 

finansējuma saľēmējam būtu jāapsver iespēja ietvert kvalifikācijas prasībās prasības 

pretendentam attiecībā uz tehnikas uzstādīšanu, lietotāju apmācību. Šādā gadījumā iepirkuma 

dokumentācijā ir jāiekļauj prasības attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem darbinieku 

profesionālās kvalifikācijas novērtēšanai (sertifikāti u.c.). 

Iepirkuma komisijas izveidošana 

Iepirkumu veikšanai saskaľā ar MK noteikumiem Nr.65 finansējuma saľēmējs pilnvaro vienu 

vai vairākas personas, kuras ir kompetentas tā iepirkuma jomā, par kuru paredzēts slēgt 

līgumu. Speciālas iepirkumu komisijas veidošana nav nepieciešama. 

Uzaicinājuma nosūtīšana IUB 

Finansējuma saľēmējs pirms iepirkuma veikšanas, aizpildot MK noteikumu Nr.65 

1.pielikumā esošo formu, publicē uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu IUB interneta mājas 

lapā www.iub.gov.lv, kur tas atrodas vismaz piecas darba dienas (kuru laikā pretendenti var 

iesniegt savus piedāvājumus): 

 IUB mājas lapā www.iub.gov.lv elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju 

vadības sistēmu (PVS elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju vadības 

sistēmu (PVS) vai  

 nosūtot fa faksu (67326167, 67326720) vai kā ieskanētu dokumentu pa e-pastu 

(sludinajumi@iub.gov.lv) 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
mailto:sludinajumi@iub.gov.lv
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Finansējuma saľēmējs nepieciešamības gadījumā var veikt grozījumus tehniskajā 

specifikācijā un uzaicinājumā, nosūtot IUB paziľojumu par grozījumiem iepirkuma 

procedūras dokumentos atbilstoši MK noteikumu Nr.65 2.pielikumam un pagarinot 

piedāvājumu iesniegšanas termiľu vismaz par 5 (piecām) darba dienām. 

Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem 

Piedāvājuma iesniegšanas termiľš nevar būt īsāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no 

nākamās darba dienas pēc uzaicinājuma publicēšanas IUB mājas lapā. 

Ja iepirkuma procedūra tiek veikta tehnoloģiski sarežģīta līguma priekšmeta iepirkumam, 

minimālo piecu darba dienu termiľu finansējuma saľēmējs var pagarināt, tādējādi ļaujot pēc 

iespējas lielākam pretendentu lokam sagatavot kvalitatīvus un tehniskajai specifikācijai 

atbilstošus piedāvājumus. 

Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem 

Finansējuma saľēmējs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, kuri iesniegti un 

sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, un izvēlas 

no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu. 

Iepirkuma procedūra tiek uzskatīta par atbilstošu, ja ir saľemts vismaz viens atbilstošs 

piedāvājums. 

 

Finansējuma saľēmējs, pieľemot lēmumu par uzvarētāju, to noformē rakstiski, pamatojot 

piegādātāja (vai vairāku piegādātāju, ja iepirkums ir sadalīts daļās) izvēli saskaľā ar 

specifikācijā minētajiem kritērijiem. 

Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu nosūtīšana IUB (3 darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas) un iespējamajiem piegādātājiem 

Finansējuma saľēmējs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas sagatavo paziľojumu 

par lēmuma pieľemšanu atbilstoši MK noteikumu Nr.65 3.pielikumam un nosūta to 

piegādātājiem, kas iesnieguši piedāvājumus, un Iepirkumu uzraudzības birojam: 

 IUB mājas lapā www.iub.gov.lv elektroniskā veidā, izmantojot publikāciju 

vadības sistēmu (PVS) vai  

 nosūtot fa faksu (67326167, 67326720) vai kā ieskanētu dokumentu pa e-pastu 

(sludinajumi@iub.gov.lv) 

  

Biežāk pieļautās kļūdas: 

Par iepirkuma procedūras uzvarētāju ir atzīts uzľēmuma piedāvājums, kurš 

neatbilst uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām  

Uzaicinājumā netiek norādīta piegādes vieta  

Nav ievēroti iepirkuma procedūras termiľi 

Paziľojumā par lēmuma pieľemšanu ir norādīta piegādātāja piedāvātā 

līgumcena ar PVN 

Finansējuma saľēmējs ir noteicis pārāk īsu piedāvājuma derīguma termiľu 

http://www.iub.gov.lv/
mailto:sludinajumi@iub.gov.lv
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Līguma ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju slēgšana  

Nedrīkst slēgt līgumu: 

 ar saistīto personu likuma par ―Nodokļiem un nodevām‖ izpratnē; 

 ja ir konstatējams interešu konflikts: ar ģimeni, jūtu dzīvi, politisko vai 

valstisko piederību, mantiskajām vai jebkādām citām interesēm saistīti  

iemesli, kas ietekmē līgumslēdzēju objektivitāti. 

 

Tā kā MK noteikumi Nr.65 nenosaka finansējuma saľēmēja lēmuma pārsūdzības termiľu vai 

kārtību, finansējuma saľēmējs līgumu ar piegādātāju var slēgt uzreiz pēc lēmuma 

pieľemšanas. Līgumu ar izvēlēto piegādātāju slēdz rakstiski. Lai arī pretendentu sūdzības  

netiek skatītas Iepirkumu uzraudzības birojā, pretendentiem ir tiesības pārsūdzēt finansējuma 

saľēmēja pieľemto lēmumu tiesā tādā kārtībā, kāda noteikta Administratīvā procesa likumā, 

šī paša likuma 188. panta pirmajā daļā minētajā termiľā. 

 

  

7. FINANŠU VADĪBA  

7.1. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DOKUMENTU NOFORMĒŠANA 

Par katra projekta īstenošanu tiek slēgts projekta līgums, atrunājot būtiskākās lietas, kas 

ievērojamas projekta īstenošanas gaitā, lai izmaksas tiktu atzītas par attiecināmām. Viens no 

šādiem nosacījumiem ir nodalīta projekta grāmatvedības uzskaite.  

 finansējuma saľēmējam un sadarbības partnerim jānodrošina atsevišķu ar Projekta 

īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieľēmumu un izdevumu grāmatvedības 

uzskaiti, izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas.  

 Kontu plānam, kurā ir ietverti ar projekta īstenošanu saistītie konti un subkonti, ir 

jābūt apstiprinātam (paraksttiesīgās amatpersonas  parakstītam) ne vēlāk kā 

projekta īstenošanas uzsākšanas dienā. Gadījumos, ja finansējuma saľēmējs vai 

sadarbības partneris realizē vairākus projektus, ir jāiesniedz aktuālais (pēdējam 

projektam apstiprinātais) kontu plāns, kurā ir ietverti ar visiem projektiem saistītie 

konti/subkonti.  

 Grāmatvedības kontu plānā jāietver visi ar projekta īstenošanu saistītie konti un 

subkonti (nodokļu (Pievienotās vērtības nodoklis u.c.), norēķinu ar piegādātājiem, 

ieľēmumu (6. vai 8.kontu grupā) konts, kurā tiks iegrāmatots saľemtais 

līdzfinansējums u.tml.).  

 

 

Saistīto personu un interešu konflikta ierobežojums: 

Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju 

brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

Nosacījumi attiecas arī uz projektiem, kuriem netiek veikta 

iepirkuma procedūra! 

 

Sadarbības partneris nedrīkst pretendēt uz projekta ietvaros 

finansējuma saņēmēja izsludinātajiem iepirkumiem! 
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 Kontu plānu noformē vienotā stilā (piemēram: ‗Pievienotās vērtības nodoklis 

PROJEKTS‘ vai kontu nosaukumā ietverot Projekta numuru). Kontu plānu sagatavo 

atbilstoši 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 „Noteikumi par 

grāmatvedības kārtošanu un organizāciju‖ prasībām. 

Jāľem vērā, ka Fonds un Atbildīgā iestāde izlases kārtā var veikt pārbaudes projektu 

īstenošanas vietās, kuru laikā auditori lūgs uzrādīt izdrukas no grāmatvedības uzskaites 

sistēmas par izdevumiem, kas radušies attiecīgā laika posmā. 

 

7.2. PROJEKTA IZMAKSU KONTROLE 

Projekta izmaksu kontroli var veikt gan projektu vadītājs, gan par finanšu uzskaiti atbildīgā 

persona, piemēram, grāmatvedis, tādejādi nodrošinot projekta finanšu līdzekļu efektīvu 

uzraudzību finansējuma saľēmēja iekšienē. Projekta izmaksu kontrole veicama gan pirms 

izmaksu uzskaites grāmatvedībā, gan jau pēc fakta, analizējot konkrētus izdevumu posteľus 

pret plānoto. 

Projekta budžeta izpildes analīze ir viens no mehānismiem, kā pārraudzīt projekta gaitu, 

turklāt tā sniedz informāciju, kas var būt noderīga dažādu risku novēršanā. Daudzos projektos 

kā projekta uzraudzības mehānisms ir paredzētas projekta darba grupu ikmēneša sanāksmes, 

kurās darba grupa ziľo par projekta norises gaitu.  

Grāmatvedībā informācija ir iegūstama no grāmatvedības uzskaites programmas. Tātad, 

atsevišķa uzskaite palīdz arī grāmatvedībā veikt izmaksu kontroli. Viens no kontroles 

rezultātiem – nepieļaut līdzekļu pārtēriľu izmaksu pozīcijās.   

 

Sekojot līdzi faktiski iztērētajiem līdzekļiem pret plānoto, tiek nodrošinātas vairākas pozitīvas 

lietas: 

 laikus konstatētas pozīcijas, kur nepieciešams pieprasīt projekta līguma 

grozījumus. Projekta līguma grozījumi var ietekmēt plānoto darbību/aktivitāšu 

norises grafiku, tāpēc svarīgi konstatēt šo nepieciešamību laikus; 

 atrastas pozīcijas, kur ir līdzekļu ekonomija, no kā savukārt segt izmaksu 

sadārdzinājumu; 

 finanšu līdzekļu nepietiekamības konstatēšana tuvāko darbību/aktivitāšu 

īstenošanai, kas ļauj laikus uzsākt papildu līdzekļu piesaisti. 

 

Iekšējā kontroles sistēma 

Efektīvas iekšējās kontroles sistēmas esamība palīdz vieglāk strādāt, mazāk kļūdīties, kā arī 

samazina finanšu un operatīvos riskus projektā. Nepareizi sagatavota un noformēta finanšu 

 

Vienmēr jāpārliecinās, ka izveidotā sistēma ļaus datus ne tikai 

ievadīt, bet arī tos izdrukāt tā, lai tie sniegtu nepieciešamo 

informāciju. 

 

Summa, kas pārsniedz izsmaku pozīcijai paredzēto apjomu, ir 

neattiecināma un jāsedz no finansējuma saņēmēja pašu 

līdzekļiem! 

 

Finansējuma saņēmējs veic visus ar projekta īstenošanu saistītos 

maksājumus no projekta konta Valsts kasē. Sadarbības partneris 

no kredītiestādes konta. 
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dokumentācija var novest pie neattiecināmām izmaksām, kuras jāsedz pašam finansējuma 

saľēmējam.  

Neattiecināmas izmaksas var rasties nepietiekamas kontroles procesa (neuzmanības) kļūdu un 

aiz nezināšanas pieļauto kļūdu rezultātā. 

Nepietiekamas kontroles procesa kļūdas visbiežāk tiek pieļautas organizācijās, kur viss 

projektu vadībā iesaistītais personāls, kā piemēram, projektu vadītājs, projektu grāmatvedis, 

projektu asistents, darbojas atsevišķi, nevis komandā. Visbiežāk, amata aprakstā ir noteikti 

specifiski pienākumi, kas šim darbiniekam jāveic projekta īstenošanas posmā. Līdz ar to 

veidojas situācija, ka katrs no projekta īstenošanā iesaistītajiem darbiniekiem izdara to 

minimumu, kas noteikts darba/amata aprakstā, taču neredz sava darba sasaisti ar citiem 

komandas locekļiem.  

 

PIEMĒRS - GRĀMATVEDĪBAS KONTU PLĀNA KONTI 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 

  1.1. Nemateriālie ieguldījumi  

11201 Pētniecības un uzľēmuma attīstības izmaksas SEG Projekts  

11801 Avansa maksājumi par nemateriāliem aktīviem SEG Projekts  

11901 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstītā daļa (pasīvā) SEG Projekts 

  1.2. Pamatlīdzekļi 

12901 Pamatlīdzekļu nolietojums (pasīvā) SEG Projekts 

2. Apgrozāmie līdzekļi 

2.1. Krājumi 

21101 Izejvielas un materiāli SEG Projekts 

21901 Avansa maksājumi par precēm SEG Projekts 

2.6. Naudas līdzekļi 

26201 Norēķinu konti bankās SEG Projekts 

Uzkrājumi 

  4.3. Citi uzkrājumi 

43101 Uzkrājumi atvaļinājumam SEG Projekts 

5. Kreditori 

  5.1. Norēķini par aizņēmumiem 

Ieteikumi: 

 darba pienākumi/ amata apraksts jāsastāda detalizēti, nevis formāli kā 

līguma sastāvdaļu; 

 jānodrošina dubultā kontrole jeb „četru acu principu‖, kas nozīmē, ka visus 

attaisnojuma dokumentus pārbauda divi darbinieki; 

 ja grāmatvedība veic tikai finanšu uzskaites dokumentu iegrāmatošanu 

grāmatvedības uzskaites sistēmā, bet projektu vadītājs pārrauga tikai lielos 

projekta procesus, tad noteikti ir nepieciešama persona, kas spētu salīdzināt 

projekta auditējamās vērtības ar projekta finanšu dokumentāciju. 
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51701 Aizľēmumi no kredītiestādēm – bez norādītā termiľa SEG Projekts 

  5.3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 

53101 Norēķini ar piegādātājiem un darbuzľēmējiem SEG Projekts 

  5.6. Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 

56101 Norēķini par darba algu SEG Projekts 

  5.7. Norēķini par nodokļiem 

57211 Norēķini par PVN SEG Projekts 

57212 Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli SEG Projekts 

57213 Sociālais nodoklis (darba devēja) SEG Projekts 

57214 Sociālais nodoklis (darba ľēmēja) SEG Projekts 

  5.9. Nākamo periodu ieņēmumi 

59101 Nākamo periodu ieľēmumi SEG Projekts 

Ieņēmumi no uzņēmuma saimnieciskās darbības 

  6.7. Citu periodu ieņēmumi, kas attiecas uz pārskata periodu 

67101 Saľemtie struktūrfondu līdzekļi SEG Projekts 

7. Saimnieciskās darbības izdevumi 

  7.1.Izdevumi izejvielu, materiālu un preču iepirkšanai 

71101 Izejvielu un materiālu iepirkšanas un piegādes izdevumi SEG Projekts  

71701 Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes SEG Projekts  

  7.2. Personāla izmaksas 

72101Personāla darba algas SEG Projekts 

  7.3.Sociālās nodevas un izmaksas 

73101 Sociālais nodoklis (darba devēja) SEG Projekts  

  7.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un citu ieguldījumu vērtības Norakstījumi 

74101 Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana SEG Projekts 

74201 Pamatlīdzekļu nolietojums SEG Projekts  

8. Dažādi ieņēmumi un izdevumi, peļņa un zaudējumi  

82501 Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās SEG Projekts 
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PIEMĒRS - PĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS IZMAKSU ATTĒLOŠANA 

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITĒ 

Iespējami varianti: 

1) Eksperimentālās izstrādes un rūpniecisko pētījumu izmaksas Projekta īstenošanas 

laikā tiek grāmatotas “Ilgtermiņa ieguldījumu” kontos,  tad: 

a) pēc pētījuma/eksperimentālās izstrādes:  

 izmaksas tiek ieļautas bilances ilgtermiľa ieguldījumu posteľos, 

 saľemto atbalsta summu iekļauj kontā  „Nākamo periodu ieľēmumi‖ un 

pārgrāmato uz ieľēmumu konu 6. vai 8. kontu grupā proporcionāli 

ilgtermiľa ieguldījumu nolietojumam.* 

b) pēc pētījuma/eksperimentālās izstrādes: 

 visas izmaksas tiek pilnībā norakstītas izdevumos, par ko sagatavo 

attiecīgu norakstīšanas aktu, 

 saľemto atbalstu iekļauj kontā  „Ieľēmumi no ES atbalsta‖ 6. vai 8. 

kontu grupā. 

2) Eksperimentālās izstrādes un rūpniecisko pētījumu izmaksas var tikt uzreiz 

norakstītas izdevumos to iegādes brīdī, iegrāmatojot 7. kontu grupā: 

a. materiālu izmaksas, 

b. instrumentu, iekārtu un aprīkojuma izmaksas, 

c. personāla izmaksas (atlīdzība par darbu,  darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas), 

d. ārējo pakalpojumu izmaksas. 

 saľemto atbalstu iekļauj kontā  „Ieľēmumi no ES atbalsta‖ 6. vai 8. 

kontu grupā. 

*atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Kārtība, kādā 

finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 

starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi 

un dāvinājumi naudā vai natūrā"  

http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=761
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=761
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=761
http://www.lad.gov.lv/givefile.php?id=761


7.3. PROJEKTA IZMAKSAS PAMATOJOŠIE DOKUMENTI  

Izmaksu uzskaite un izmaksas pamatojošo dokumentu sagatavošana projektos ir līdzīga tam, 

kā tas tiek organizēts arī finansējuma saľēmēja pamatdarbībā. Specifiskās lietas ir atrunātas 

projekta līgumā. Ievērojot projekta līguma nosacījumus, kā arī LR normatīvo aktu prasības 

dokumentu sagatavošanā, grāmatvedības kārtošanā un citus normatīvos aktus, kas regulē 

nodokļu uzskaiti, būtiski tiek samazināts risks, ka izdevumi tiks atzīti par neatbilstoši 

veiktajiem. 

Pat tad, ja projekta mērķis un rezultāti ir sasniegti, ja izmaksu pamatojošo dokumentu nebūs 

vai tie būs pretrunīgi, izdevumus nevarēs uzskatīt par atbilstoši veiktajiem un attiecināt 

finansēšanai no KPFI. 

Galvenie nosacījumi, lai izmaksas tiktu attiecinātas finansēšanai no KPFI: 

Nosacījums Ko tas nozīmē? 

Izmaksas ir nepieciešamas 

projekta īstenošanai 

 

Plānoto projekta darbību veikšanai un mērķa un 

rezultātu sasniegšanai paredzēts finansējums, kas atbilst 

attiecināmo izmaksu posteľiem. 

Noteikts finansējums un 

finansējuma avoti 

Projektā noteiktās attiecināmās izmaksas nevar tikt 

pārsniegtas. Tāpat arī jāievēro sadalījums pa budžeta 

pozīcijām. 

Izmaksas radušās attiecināmo 

izmaksu periodā 

 

Ir radušās pēc konkursa izsludināšanas, bet ne vēlāk ka 

līdz projekta līgumā noteiktā projekta termiľa beigām. 

Izmaksas, kas rodas ārpus noteiktā attiecināmo izmaksu 

perioda, ir atzīstamas par neattiecināmām. 

Izmaksas ir faktiski radušās Izmaksas ir notikušas. Tas nozīmē, ka par tām ir veikta 

samaksa, ko apliecina maksājuma dokuments. 

Izmaksas ir pamatotas ar 

attaisnojuma dokumentiem 

Atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām noformēti 

iekšēji un ārēji attaisnojuma dokumenti, kas apliecina 

iepriekšminēto nosacījumu izpildi. 

Projekta ieľēmumi un izdevumi ir 

nodalīti no citām ar finansējuma 

saľēmēja darbības nodrošināšanu 

saistītajām izmaksām. 

Atsevišķa elektroniska grāmatvedības uzskaite, no 

kuras iespējams izdrukāt apgrozījuma pārskatu par 

projekta kontiem, vai atsevišķa manuāla uzskaite. 

Sagatavojot maksājumu apliecinošos attaisnojošos dokumentus, jāľem vērā, ka: 

 attaisnojuma dokumentu sagatavo tā, lai visā tā glabāšanas  laikā nezustu ietvertā 

informācija un tiktu nodrošināts tā juridiskais spēks, kā arī pastāvētu iespēja 

izgatavot šī dokumenta kopiju. Attaisnojuma dokumentu nedrīkst sagatavot, 

ierakstiem izmantojot zīmuli vai tos izdarot citādā tehniski viegli pārlabojamā vai 

fiziski nenoturīgā veidā; 

 pēc attaisnojuma dokumenta pārbaudes uz tā norāda iegrāmatojumu (kontējumu) 

vai nodrošina šī iegrāmatojuma (kontējuma) atšifrējumu, ja iegrāmatošanu veic 

elektroniski; 

 sagatavojot attaisnojuma dokumentus, piemēro normatīvos aktus, kas regulē 

dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.  
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Sagatavotajiem attaisnojuma dokumentiem jāietver visi rekvizīti, kas noteikti 14.10.1992. 

likuma „Par grāmatvedību‖ 7. pantā.  

 

Organizācijām kas ir reģistrētas ar PVN apliekamo personu reģistrā un iekļauj PVN 

priekšnodoklī ir jāievēro, ka par nodokļa rēķinu uzskata dokumentu, kurā ietverta Likuma 

―Par pievienotās vērtības nodokli‖ III nodaļas 8. panta 51. daļā norādītā informācija. 

Par nodokļa rēķinu var izmantot arī no apliekamās personas saľemto kases čeku, ja tajā 

sniegta likuma ―Par pievienotās vērtības nodokli‖ III nodaļas 8. panta sestajā daļā minētā 

informācija. Ja kases čekā nav norādīta pilnīga šā panta sestajā daļā minētā informācija, kases 

čekam pievieno attaisnojuma dokumentu, kurā ir norādīts kases čeka datums un numurs un šā 

panta sestajā daļā minētie rekvizīti, ja šajā pantā nav noteikts citādi. 

Ja kases čeks ir izsniegts par darījumu, kura vērtība bez nodokļa ir mazāka par 20 latiem, un 

tajā nav ietverta 8. panta astotajā daļā minētā informācija, kases čeks izmantojams par 

nodokļa rēķinu, ja tajā ir ierakstīts preču (pakalpojumu) saľēmēja nosaukums (fiziskajai 

personai – vārds, uzvārds), juridiskā adrese (fiziskajai personai – deklarētā dzīvesvieta) un 

VID piešķirtais ar PVN apliekamās personas reģistrācijas numurs. Ierakstu preču piegādātājs 

(pakalpojumu sniedzējs) izdara čeka virspusē vai otrā pusē, apliecinot ierakstu ar parakstu un 

spiedogu. 

Tātad par nodokļa rēķinu izmanto atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām noformētu: 

 preču pavadzīmi rēķinu; 

 rēķinu; 

 elektroniskā kases aprāta (EKA) čeku vai EKA čeku + kvīti (Ja darījums ir līdz 

100.00 LVL bez PVN); 

 EKA čeku (Ja darījums ir līdz 20.00 LVL bez PVN). 

Detalizēts saimnieciskā darījuma apraksts rēķinā vai PPR ir būtisks pamatojums, lai pierādītu 

šo izdevumu nepieciešamību projekta īstenošanas nodrošināšanai.  

Nereti attaisnojuma dokumentos netiek pievērsta pietiekama uzmanība darījuma aprakstam. 

Piemēram, kā pakalpojuma veids tiek norādīts „Par sniegtajiem pakalpojumiem‖. Šādi sniegto 

pakalpojumu formulējumi ir pārāk plaši un nekonkrēti, tādējādi liedzot izvērtēt sniegto 

pakalpojumu attiecināmību uz projekta aktivitātēm. 

Līgumu par darba/pakalpojuma izpildi slēgšana ar projekta īstenošanā iesaistīto personālu 

Publisko iepirkumu likuma (06.04.2006.) 3.panta pirmās daļas 5.punkts nosaka, ka Publisko 

iepirkumu likums netiek piemērots gadījumā, ja pasūtītājs slēdz līgumu par fizisko personu 

pakalpojumiem saskaľā ar darba līgumiem. Praksē tas nozīmē, ka, noslēdzot darba līgumu ar 

fizisku personu par noteikta darba veikšanu, pasūtītājs nepiemēro normatīvajos aktu 

iepirkuma jomā noteiktās iepirkuma procedūras. 

Ar darba līgumu darbinieks uzľemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties noteiktai darba 

kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un 

nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. Darba līguma 

noslēgšanu, tā formu un nepieciešamās sastāvdaļas reglamentē Darba likums (spēkā no 

 

Uzmanīgi pārbaudiet ārējos attaisnojuma dokumentus, vai tie 

satur visus nepieciešamos rekvizītus. Prasiet, lai preču piegādātājs 

vai pakalpojuma sniedzējs noformē rēķinus atbilstoši. Neveiciet 

apmaksu un neuzskaitiet grāmatvedībā izdevumus pēc nekorekti 

noformētiem rēķiniem – tas var radīt risku, ka izmaksas tiks atzītas 

par neatbilstoši veiktām. 
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01.06.2002.). Darba likuma 40.pants nosaka, ka darba līgums ir slēdzams rakstveidā un tam ir 

jāsatur:  

 darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, 

 darba devēja vārdu, uzvārdu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un adresi; 

 darba tiesisko attiecību sākuma datumu; 

 darba tiesisko attiecību paredzamo ilgumu; 

 darba vietu (ja darba pienākumu veikšana nav paredzēta kādā noteiktā 

 darba vietā, tas nozīmē, ka darbinieku var nodarbināt dažādās vietās); 

 darbinieka arodu, amatu, specialitāti (turpmāk — profesija) atbilstoši Profesiju 

klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu; 

 darba samaksas apmēru un izmaksas laiku; 

 nolīgto dienas vai nedēļas darba laiku; 

 ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu; 

 darba līguma uzteikuma termiľu; 

 atsauces uz darba koplīgumu, darba kārtības noteikumiem, kas piemērojami darba 

tiesiskajām attiecībām; 

 darba līgumā līgumslēdzējas puses var papildus ietvert arī citas ziľas, ja puses to 

uzskata par nepieciešamu. 

Svarīgi ir saprast, kas ir tie kritēriji, kas raksturo darba līgumu: 

 darba līgumā darbinieka veicamie pienākumi jeb darba uzdevums ir noteikts 

vispārīgi (piem., veikt grāmatveža pienākumus); 

 darba līgumu noslēgšanu reglamentē Darba likums; 

 darbinieks izmanto darba devēja telpas, iekārtas un citus resursus; 

 darba devējs sniedz darbiniekam sociālās un citas darba likumā noteiktās 

garantijas, kā piemēram – apmaksāti komandējumi, atvaļinājumi, slimības lapas, 

veselības apdrošināšana; 

 darbinieki ievēro darba devēja norādījumus attiecībā uz darba kārtības 

noteikumiem un darba laiku. 

 

Tomēr, darba līguma ietvaros pakalpojuma sniedzējam ir noteikti citi uzdevumi papildus 

projekta ietvaros veicamajiem uzdevumiem, tad darba līgumā ir atsevišķi jāizdala noteikto 

darba laiku (stundās) un samaksu darba pienākumu izpildei projekta ietvaros un citiem 

uzdevumiem. Šajā gadījumā finansējuma saľēmējam jānodrošina atsevišķa darba laika 

uzskaite darba pienākumu veikšanai projekta ietvaros un citiem pienākumiem.  

Gadījumā, ja ar projektā iesaistīto personālu par dalību projektā tiek slēgta papildu vienošanās 

pie esošā darba līguma, ir piemērojami iepriekšējā rindkopā minētie nosacījumi, tai skaitā ir 

nodrošināta skaidra, caurspīdīga, pamatota darba uzskaites sistēma, tas ir, darba slodze un 

atalgojums, veicot tiešos amata pienākumus, ir samazināti proporcionāli projekta 

ietvaros veicamajiem uzdevumiem. 

Bez darba līgumiem praksē ir sastopami arī uzņēmuma līgumi, kuru noslēgšanu un no tā 

izrietošās tiesiskās attiecības reglamentē LR Civillikums (2212. - 2229. pants). Svarīgi ir 

atcerēties, ka kārtību, kādā tiek piešķirtas tiesības noslēgt uzľēmuma līgumu, nosaka 

Publisko iepirkumu likums, ja finansējuma saľēmējs ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē, vai Ministru kabineta noteikumi Nr. 65, ja finansējuma saľēmējs ir persona, kura 

saľem valsts budžeta finansējumu līguma izpildei. 

 

Darba līgumā ir jānorāda, ka saskaľā ar darba līgumu veicamie 

uzdevumi saistīti tikai un vienīgi ar projekta īstenošanu. 
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Civillikuma 2212. pants nosaka, ka ar uzľēmuma līgumu viena puse uzľemas izpildīt otrai 

par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot kādu lietu 

vai izvest galā kādu pasākumu. 

Pakalpojumu (uzľēmuma) līgumu raksturo: 

 konkrēti noteikts darba rezultāts, kas pēc tā paveikšanas tiek nodots pasūtītājam ar 

pieľemšanas-nodošanas aktu (Civillikuma 2213. pants). Uzľēmuma līguma 

priekšmets ir nevis vispārīgs darbs, bet gan tā rezultāta nodošana pasūtītājam; 

 uzľēmējs pats izvēlas, kurā laikā viľš izpildīs pasūtītāja doto uzdevumu; 

 tā, lai darba rezultāts tiktu nodots nolīgtajā termiľā uzľēmējs veic uzdevumu, 

izmantojot savus darba rīkus, materiālus un ierīces, un līguma izpildes 

nodrošināšanai papildus neizmanto citus resursus, piemēram, telpas vai biroja 

tehniku. Tomēr saskaľā ar Civillikuma noteikumiem līgumslēdzējas puses var 

vienoties arī par citiem noteikumiem; 

 atlīdzība ir piesaistīta konkrēta darba pabeigšanai vai darba rezultāta iesniegšanai, 

ko apliecina pieľemšanas–nodošanas akts ar detalizētu veikto darbu uzskaiti. Ja 

uzľēmuma līgumā ir paredzēti avansa maksājumi, tos veic proporcionāli 

padarītajam darbam, ko apliecina pieľemšanas–nodošanas akts par attiecīgo 

atskaites periodu; 

 pasūtītājs nesniedz uzľēmējam Darba likumā noteiktās sociālās un citas garantijas. 

Slēdzot uzľēmuma līgumu projekta vajadzībām, tajā jābūt ietvertiem sekojošiem punktiem: 

 pasūtītāja (finansējuma saľēmēja) nosaukums; 

 uzľēmēja vārds, uzvārds un persona kods vai juridiskai personai – nosaukums, 

reģistrācijas numurs; 

 līguma (projekta) numurs; 

 līguma priekšmets, tā apjoms, kvalitātes prasības u.c.; 

 līgumcena un tās samaksas kārtība; 

 līguma izpildes nosacījumi; 

 termiľš un vieta; 

 līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildi. 

Slēdzot līgumu ar projektā iesaistīto personālu, ir svarīgi izvēlēties pareizo līguma veidu. 

Pretējā gadījumā ar darbaspēka atalgojumu saistītās izmaksas var tikt daļēji vai pilnībā 

atzītas par neattiecināmām, jo netika ievērotas prasības nav ievērotas normatīvo aktu 

prasības iepirkumu jomā vai izdevumi nav pamatoti ar atbilstošiem attaisnojošiem 

dokumentiem.  

Bieži vien sastopama prakse, ka ar darbinieku papildus darba līgumam tiek noslēgts arī 

uzņēmuma līgums. Šādā gadījumā ir ļoti nopietni jāizvērtē, vai tiešām paredzamais darbs 

atbilst uzľēmuma līguma pazīmēm. Nekādā gadījumā nedrīkst slēgt uzņēmuma līgumu 

par tiem pašiem darbiem, kas noteikti darba līgumā. Šī ir viena no biežākajām kļūdām, ko 

pieļauj. Piemēram, papildus darba līgumam ar grāmatvedi tiek slēgts uzľēmuma līgums, kurā 

kā veicamie darbi tiek noteiktas grāmatveža darba līgumā noteiktās funkcijas. 

Ekspertu, konsultantu, lektoru izmaksas pamatojošie dokumenti 

Eksperta, konsultanta un lektora pakalpojumus var pirkt gan no fiziskas, gan juridiskas 

personas. Pērkot pakalpojumu no fiziskas personas, kā darījumu apliecinošie dokumenti 

kalpos: 

 noslēgtais uzľēmuma līgums; 

 atlīdzības, tai skaitā, nodokļu aprēķins; 

 darba PNA; 
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 samaksu apliecinoši dokumenti. 

Pērkot pakalpojumu no juridiskas personas, pretim tiks saľemts rēķins. Uzľēmuma līgumu 

darbību regulē Civillikums, kura 2212. pants nosaka: ―Ar uzľēmuma līgumu viena puse 

uzľemas izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu 

pasūtījumu, izgatavot kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu.‖ 

Pieľemšanas-nodošanas aktā ir jānorāda: 

 dokumenta sastādīšanas datums, 

 puses, 

 atsauce uz līgumu, 

 informācija par līguma priekšmeta izpildes apjomu un kvalitāti, 

 pušu paraksti. 

Ja ir iespējams, papildus pieľemšanas–nodošanas aktam, ir jāsaglabā arī jebkādi citi 

pierādījumi par uzľēmuma līguma izpildi, piemēram, veiktie tulkojumi, pētījumi, lekciju 

materiāli, skices un tamlīdzīgi. Ja Fondam vai atbildīgajai iestādei rodas šaubas par darījumu 

faktisko veikšanu, tās var lūgt iesniegt šādus papildu pierādījumus. 

 Ja uzľēmējs ir reģistrējies kā pašnodarbināta persona, pasūtītājs līgumā noteiktajā termiľā 

samaksā nolīgto summu, no tās neieturot nekādus nodokļus, un uzľēmējs pats uzľemas 

atbildību par nodokļu nomaksu; 

 

 Ja uzľēmējs nav reģistrējies kā pašnodarbināta persona, pasūtītājs saskaľā ar likumu par 

„Iedzīvotāju ienākuma nodokli‖ un likumu par „Valsts sociālo apdrošināšanu‖ aprēķina 

un ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas. 

 

Ja plānotais darbs uzskatāms par autordarbu, jāslēdz autorlīgums. Līgumam jāsatur tāda 

pati būtiskā informācija kā uzľēmuma līgumam. Šajā gadījumā kā darījumu apliecinošie 

dokumenti kalpos: 

 autorlīgums; 

 autoratlīdzības aprēķins; 

 PNA (jārēķinās, ka nāksies uzrādīt arī pašu autordarbu); 

 samaksu pamatojošie dokumenti. 

 

Lai pamatotu nodokļu neieturēšanu, finansējuma saľēmējam savā 

grāmatvedībā jāsaglabā personas nodokļu maksātāja reģistrācijas 

apliecības kopija. 

 

 

Uzľēmējam netiek apmaksāti atvaļinājumi, slimības naudas, 

apmācības un komandējuma izdevumi, u.tml. 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

Līgumos nav norādīta visa atlīdzība, ko uzľēmējs saľems par sniegto 

pakalpojumu vai veikto darbu; 

Netiek aprēķinātas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

Nav pieejama uzľēmēja nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija, ja 

nodokļi netiek ieturēti atlīdzības izmaksas vietā; 

Nav sastādīti PNA vai tie nesatur detalizētu veikto darbu uzskaiti. Tiek veikti 

avansa maksājumi, bet nav iesniegti PNA par veikto darbu; 

Autorlīgums tiek slēgts, lai izvairītos no sociālā nodokļa nomaksas, kaut gan 

rezultātā nerodas autordarbs vai arī citu izstrādāts darbs tiek uzdots par savējo. 
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Transporta izmaksas pamatojošie dokumenti 

Transporta izdevumi projektos var būt dažādi un ir atkarīgi no plānotajām darbībām 

projektos: 

 degvielas izmaksas; 

 transporta biļetes; 

 auto noma. 

Neatkarīgi no izmaksu pamatojošo dokumentu veida visos gadījumos darbojas viens 

galvenais princips – izmaksas nepieciešamas projekta darbību  īstenošanai. Tas jāpierāda ar 

attaisnojuma dokumentiem. 

1. Pamatojošie dokumenti degvielas izmaksu norakstīšanai. 

 Ja automašīna pieder organizācijai, par piederību apliecinošu dokumentu kalpo 

automašīnas tehniskā pase. Papildus organizācijas vadītājs vai cita pilnvarota 

persona var izdot rīkojumu par automašīnas lietošanu projektā. 

 Ja organizācijai pašai automašīnas nav vai tā ir pārlieku noslogota, organizācija 

var automašīnu patapināt. Tādā gadījumā būs nepieciešams patapinājuma līgums. 

Tomēr pats galvenais dokuments abos gadījumos būs maršruta lapa (ceļa zīme). Uz maršruta 

lapas noformēšanu attiecas visas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos attiecībā uz 

attaisnojuma dokumentiem (likums „Par grāmatvedību‖ 7. pants). Maršruta lapas forma nav 

noteikta. Uzľēmuma vadītājs, ievērojot attaisnojuma dokumentam normatīvajos aktos 

noteiktās prasības, patstāvīgi izvēlas šo dokumentu veidu un saturu un to sagatavošanas veidu 

(MK noteikumu. Nr. 585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju‖ 7. pants).  

Degvielas patēriľa normas noteikšana 

Lai atvieglotu uzskaiti, kā arī saskaľā ar likuma ―Par grāmatvedību‖ 2. pantu – lai trešā 

kvalificētā persona varētu gūt skaidru un patiesu priekšstatu par veikto darījumu, katrai 

automašīnai jānosaka degvielas patēriľa norma uz 100 km.  

Katras organizācijas tiesības ir brīvi izvēlēties aprēķina normu pamatojumu – ar tehniskiem 

datiem no automašīnas ražotāja vai ar saviem aprēķiniem.  

Nav lietderīgi veikt degvielas patēriľa mērījumus automašīnai, kuru organizācija izmantos 

vienu vai dažas reizes, piemēram, patapinot to. Šādos gadījumos var paļauties uz internetā 

pieejamo informāciju par vidējo automašīnas degvielas patēriľu uz 100 km. 

Maršruta lapas 

Maršruta lapas var aizpildīt par katru braucienu vai par mēnesi. To nosaka organizācijas 

iekšējā politika. 

 

Maršruta lapā jāatspoguļo faktiskais maršruta garums. Jo precīzāks tas būs, jo mazāk 

pārpratumu radīsies.  

Par degvielas iegādi apliecinošu dokumentu var kalpot degvielas iegādes čeks. Degvielas 

iegāde būtu jāveic brauciena dienā vai ne ātrāk kā dienu pirms tam. Projekta izmaksās drīkst 

iekļaut tikai faktiski izlietoto degvielu. Tas nozīmē, ka, iepildot bākā 20 litrus degvielas, bet, 

izlietojot 18 litrus degvielas (ko apliecina maršruta lapā norādītais brauciens un nobraukto 

 

Ja maršruta lapa tiek aizpildīta mēneša beigās un satur informāciju 

gan par organizācijas pamatdarbībai nepieciešamajiem braucieniem, 

gan projektā nepieciešamajiem braucieniem, tad pie tiem 

braucieniem, kas attiecas uz projektu, norāda projekta līguma 

numuru! 
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kilometru skaits), projekta izmaksās drīkst iekļaut tikai faktiskos izdevumus jeb naudas 

summu, kas ekvivalenta 18 litru degvielas iegādei. 

Pastāv arī citi norēķinu veidi, kā piemēram, debetkartes un kredītkartes. Atšķirības starp 

debetkarti un kredītkarti galvenokārt pastāv tikai laikā, kad uzľēmums veic norēķinus par 

iegādāto degvielu. 

Debetkarte nozīmē to, ka organizācija iemaksā noteiktu naudas summu debetkartes kontā. 

Šajā gadījumā projektā kā izmaksas pamatojošs dokuments nevar tikt izmantots tikai 

pārskaitījumu apliecinošs dokuments tā iemesla dēļ, ka izmaksas tiek segtas avansā. Faktiski 

degviela tiks patērēta nākotnes braucieniem. Obligāti jāsaglabā arī čeks, kas apliecina 

degvielas iepildi, kā arī mēneša atskaite par darījumiem, kas veikti ar debetkarti, ar kuras 

palīdzību pēc čekiem var identificēt iepildīto degvielu. 

Kredītkarte nozīmē to, ka organizācijai ir vienošanās ar degvielas piegādātāju, ka organizācija 

mēneša laikā ar šo karti drīkst iegādāties noteiktu daudzumu degvielas, par ko samaksās 

mēneša beigās.  

 

Degvielas talonu, kas kalpo kā attaisnojuma dokuments, darbības princips ir līdzīgs 

debetkaršu norēķiniem: organizācija ir iegādājusies degvielas talonus, par kuriem var iepildīt 

noteiktu daudzumu degvielas. Arī šajā gadījumā atskaitei nepieciešams pievienot rēķinu kā 

izdevumu pamatojošo dokumentu. 

Darbā var izmantot Ceļu satiksmes drošības direkcijas mājas lapā www.csdd.lv atrodamo 

Rokasgrāmatu par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi. 

Arī attālumi starp lielākajām pilsētām ir atrodami internetā, piemēram, mājas lapās: 

www.1188.lv, www.uzkartes.lv u.c.  

 

2. Pamatojošie dokumenti transporta biļešu norakstīšanai 

Sabiedriskā transporta biļetes kalpo kā izmaksu pamatojošs dokuments, ja persona veikusi šo 

braucienu projekta darbību nodrošināšanai vai dalībai tajās. Transporta biļetēs parādās 

brauciena datums un maršruts, taču nekur nav redzams šī brauciena mērķis.  

Komandējumu izmaksas pamatojošie dokumenti 

Attaisnojuma dokumenti komandējuma izdevumiem var būt: 

 rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā; 

 komandējuma atskaite; 

 transporta izmaksu apliecinoši dokumenti – lidmašīnas, prāmja un vilciena biļetes 

vai rēķini; lidmašīnas biļetei jāpievieno iekāpšanas talons (boarding pass), ja tāds 

ir; 

 maksājumus apliecinošie dokumenti (maksājuma uzdevumi, bankas konta 

izdrukas, čeki u.c.). 

 

Pārliecinieties, vai izmaksās iekļautā summa atbilst tai, kas norādīta 

arī citos saistītajos attaisnojuma dokumentos. Pārliecinieties, ka 

summa ir norādīta, ľemot vērā atlaides. 

 

 

Informācija internetā ir publiski pieejama visiem – arī projektu  

pārbaudošajām iestādēm, kas mēdz izmantot šos datus uzziľai, ja 

organizācijas norādītā informācija rada šaubas. 
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Atgriežoties no komandējuma, darbinieka pienākums ir iesniegt komandējuma atskaiti. Šajā 

atskaitē jāparādās, vai ir sasniegts komandējuma mērķis un vai finansējuma saľēmējam (šajā 

gadījumā – projektam) no šī komandējuma ir kāds pozitīvs ieguvums. Atskaitē jānorāda 

izdevumi, kas radušies komandējuma laikā, kā arī jāpievieno izdevumus pamatojošie 

dokumenti. 

Ja paredzēts komandējums uz ārvalstīm un jālido ar lidmašīnu, biļete jāiegādājas 

ekonomiskajā klasē. Ja aviosabiedrība par rēķina izrakstīšanu pieprasa lielu komisijas naudu 

un finansējuma saľēmējs no tā atsakās, tad kā pamatojošo dokumentu pie apstiprinājuma e-

pasta par lidojumu vajadzētu pievienot iekāpšanas talonu (boarding pass). 

Naktsmītnes. Daudzas ārvalstu viesnīcas rēķinos nevar (vai negrib) iedrukāt iestādes 

rekvizītus, tādēļ visbiežāk rēķinos tiek iedrukāts tā cilvēka vārds, uz kura vārda ir rezervēta 

istabiľa. Šajā gadījumā ir rīkojums par personas komandējumu, kā arī komandējuma atskaitē 

tiek norādīti šie viesnīcu rēķini, tādejādi nav šaubu, ka tie ir iestādes izdevumi. Ir bijuši 

gadījumi, kad rēķinam nav norādīts izrakstīšanas datums, bet gandrīz vienmēr ir norādīts 

istabiľu izmantošanas datums, tādejādi, uzskaitot grāmatvedībā šādas izmaksas, tām var 

piemērot valūtas kursu, kas bijis attiecīgajā datumā. 

 

Publicitātes izmaksas pamatojošie dokumenti 

Viena no prasībām projektos ir nodrošināt publicitātes pasākumus, kas var būt visdažādākie – 

no publikācijas internetā līdz lielai konferencei. Līdz ar to bez tādiem ierastiem dokumentiem 

kā rēķins, maksājumi, var būt arī citi dokumenti, kas apliecina izmaksu rašanos. 

Ieviešot tādus publicitātes pasākumus kā, piemēram, seminārus, turklāt paredzot dažādus 

ēdināšanas izdevumus, noteikti vajag piereģistrēt konferences dalībniekus. Tādējādi 

konferences izmaksas, kas varbūt pirmajā acu uzmetienā šķistu nesamērīgi lielas, var 

objektīvi pamatot ar dalībnieku skaitu. 

Iespieddarbu izmaksas pamatojošie dokumenti: 

 līgums par tipogrāfijas pakalpojumiem; 

 rēķins vai stingrās uzskaites preču pavadzīme–rēķins; 

 samaksas dokumenti. 

 

Nepārsniedz MK noteikumos Nr. 219 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi‖ 

noteiktās dienas naudas un naktsmītnēm paredzētās likmes! 

 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

Projekta attiecināmajās izmaksās tiek iekļauts rēķins par viesnīcas pakalpojumu 

trim personām, taču iesniegtas tikai divas komandējuma atskaites. 

Komandējuma datumi iesniegtajās komandējumu atskaitēs nesakrīt ar 

datumiem vadītāja rīkojumā. 

Komandējuma datumi iesniegtajās komandējumu atskaitēs nesakrīt ar 

datumiem viesnīcas rēķinos. 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

nav pamatotas kalkulācijas; 

izmaksās iekļauj rēķinus arī par tiem mēnešiem, kad nav notikusi neviena 

darbība/aktivitāte. 



SARAKSTS - ATTIECINĀMO IZMAKSU APLIECINOŠO DOKUMENTU KONTROLE 

Nr. 

p.k. 

Attiecināmās izmaksas (izmaksu 

pozīcijas) 

Pēc projekta īstenošanas 

Fondā iesniedzamo dokumentu kopijas
1
 

Atzīme par 

izpildi 

1. Atlīdzība par darba veikšanu 

1. Darbaspēka atalgojums projekta 

īstenošanā iesaistītajam vadības, projektā 

nodarbināto pētnieku, zinātniski, tehniskā 

personāla un cita pētnieku palīgpersonāla 

darba alga (ieskaitot slimības naudu, 

ikgadējo atvaļinājumu, 

papildatvaļinājumu, atvaļinājuma 

kompensāciju) un darba devēja veiktās 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, kā arī citi normatīvajos aktos 

noteiktie darba ľēmēja labā obligāti 

veicamie maksājumi. Atvaļinājuma, 

papildatvaļinājuma un atvaļinājuma 

kompensācijas izmaksas ir uzskatāmas par 

attiecināmajām, ja tās ir veiktas par 

projekta īstenošanas periodu. 

 

1.Darba līgums vai rīkojums, kurā par katru norīkoto darbinieku norādīta 

normatīvajos aktos noteiktā informācija, tai skaitā: 

1.1. vārds un uzvārds; 

1.2. darba apraksts; 

1.3. dienas vai nedēļas darba laiks; 

1.4. darba alga. 

2. Darba algas aprēķins(-i).  

3. Darba laika uzskaites tabula(-as) par pārskata periodu. 

4. Rīkojums(-i) par atvaļinājumu, kurā noteikts darba periods, par kuru 

atvaļinājums piešķirts. 

5. Darba nespējas lapa A, ja nepieciešams. 

6. Rīkojums par darbinieka atbrīvošanu, kurā noteikta kompensācija par 

neizmantotā atvaļinājuma periodu un dienām, ja nepieciešams. 

7.Valsts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

8. Atskaite (-s), kurā norādīts katra projekta darbības nodrošināšanā 

iesaistītā darbinieka īss veikto darbu apraksts un katra darbinieka 

nostrādāto kopējo stundu skaits sadalījumā pa mēnešiem. 
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2. Ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas 

2.1. Komandējuma (darba brauciena) 

izmaksas saskaľā ar normatīvo aktu par 

kārtību, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem un darbinieku darba 

braucieniem saistītie izdevumi.  

 

1.Rīkojums par komandējumu, kurā norādīts: 

1.1.darbinieka (-u) vārds, uzvārds; 

1.2.komandējuma mērķis un laika periods; 

1.3.komandējuma naudas apmērs un atmaksas kārtība. 

2.  Darbinieka komandējuma atskaite. 

3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
 vai avansa norēķins ar 

pievienotajiem dokumentiem. 

4. Valsts kases apstiprināta projekta konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

 

2.2. Ekonomiskās klases sabiedriskā 

transporta izmaksas (t.sk. vietējā 

transporta izmaksas, taksometrs, 

autotransporta noma, degvielas izmaksas, ja 

tiek izmantots personiskais vai dienesta 

autotransports),  bagāžas izdevumi, kā arī 

maksa par pārbraucieniem, ja projekta 

ietvaros plānotas vairākas vietas. 

1.Rīkojums par komandējumu, kurā ir norādīts: 

1.1.darbinieka(-u) vārds, uzvārds; 

1.2.komandējuma mērķis un laika periods; 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3. Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

4. Transportlīdzekļa biļete(-es) (lidmašīnai gan biļete (t.sk. elektroniskā 

formāta aviobiļete, gan iekāpšanas talons (boarding pass)). 

 

3. Ārējo pakalpojumu izmaksas 

3.1. Ārējo pakalpojumu izmaksas, ja 

pakalpojumi izmantoti projekta mērķa 

1. Ar izpildītāju(-iem) noslēgtais līgums (-i), kuram kā neatdalāma 

sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme un darbu pieľemšanas-nodošanas 
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sasniegšanai. 

 

 

akts (-i). 

2.Atlīdzības un nodokļu aprēķins (-i). 

3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība, ja par personu netiek veiktas 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksājumi. 

4. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2 

(ja pieejams). 

5. Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

3.1. No ārējiem avotiem iegādātu 

līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un 

patentu vai to licenču izmaksas, ja 

darījums ir veikts konkurences apstākļos un 

iepirkums, kas nepieciešams projekta 

īstenošanai ir veikts saskaľā ar 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kas 

regulē iepirkuma procedūru. 

1. Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem). 

2.Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3. Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

 

3.2. No ārējiem avotiem iegādātu 

līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un 

patentu vai to licenču amortizācijas 

izmaksas par projektā izmantoto laiku. Ja 

laiks, kas nepieciešams patentu un 

licenču izmantošanai projektā, pārsniedz 

licenču un patentu darbības laiku, par 

attiecināmajām izmaksām uzskatāmas 

tikai to amortizācijas izmaksas. 

1. Nemateriālo ieguldījumu iegādi apliecinošs dokuments. 

2. Izziľa, kurā norādīts nemateriālo ieguldījumu: 

2.1. nosaukums; 

2.2. laika periods, stundu skaits, kurā līgumpētījums, tehniskās zināšanas 

un patents vai to licence izmantots pētniecības projekta termiľā; 

2.3. nolietojuma aprēķins par 2.2.apakšpunktā minēto laika periodu,
, 
kur 

nolietojuma norma nepārsniedz 20% gadā no instrumentu, iekārtu un 

aprīkojuma iegādes vērtības; 

2.4. apliecinājums, ka patentu iegādē nav izmantoti valsts, pašvaldības vai 

Eiropas Savienības līdzekļi. 
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4. Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes, amortizācijas izmaksas 

4.1. Tehnoloģiju un tā aprīkojuma iegādes 

izmaksas, ciktāl tās izmanto projektā.  

1. Ar piegādātāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma 

sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i).
2
 

3. Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

apgrozījuma izdruka par kontu, no kura ir veikti maksājumi projekta 

ietvaros. 

4. Instrumentu, iekārtu un tā aprīkojuma norakstīšanas akts (-i), ja 

nepieciešams. 

 

4.2. Tehnoloģiju un tā aprīkojuma 

amortizācijas izmaksas, ciktāl tās izmanto 

projektā.  

1. Pamatlīdzekļa iegādi apliecinošs dokuments. 

2. Izziľa, kurā norādīts pamatlīdzekļa: 

2.1. nosaukums; 

2.2. laika periods, stundu skaits, kurā instruments, iekārta vai aprīkojums 

izmantots pētniecības projekta termiľā; 

2.3. nolietojuma aprēķins par 2.2.apakšpunktā minēto laika periodu
, 
kur 

nolietojuma norma nepārsniedz 20% gadā no instrumentu, iekārtu un 

aprīkojuma iegādes vērtības; 

2.4. apliecinājums, ka pamatlīdzekļa iegādē nav izmantoti valsts, 

pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļi. 

 

5. Materiālu un izejvielu iegādes un piegādes izmaksas  

5. Materiālu un izejvielu iegādes un 

piegādes izmaksas, ja tās atbilst vidējām 

tirgus cenām un to iegāde ir nepieciešama 

projekta mērķu sasniegšanai 

 

1. Ar piegādātāju(-iem) noslēgtais līgums(-i), kuram kā neatdalāma 

sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme. 

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i)
2
. 

3. Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 
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izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

6. Izstrādātā jaunā produkta vai tehnoloģijas izmaksas  

6. Produkta vai tehnoloģijas izveidi, pilnveidi, 

testēšanu un demonstrēšanu apliecinošie 

dokumenti  

 Produkta / tehnoloģijas alternatīvās izpētes (ja tiek veikta), tehnisko 

risinājumu, eksperimentālās izstrādes (modulis, prototips, etalons, 

paraugs, u.c.), un testēšanas tehniskā dokumentācija. 

 

7. Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas 

7. Informācijas un publicitātes pasākumu 

izmaksas  

 

1. Līgums (-i), kas saistīti ar publicitātes organizēšanu un publicitātes 

pasākumu tehnisko nodrošināšanu, kuriem  kā neatdalāma sastāvdaļa 

pievienot detalizēta tāme. 

2. Publicitātes pasākumu materiāli (raksti, plakāti u.c.). 

3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i).
2
  

4.Valsts kases apstiprināta projekta  konta apgrozījuma izdruka par 

projekta īstenošanas periodu
3
. Sadarbības partnera kredītiestādes konta 

izdruka par kontu no kura ir veikti maksājumi projekta ietvaros. 

 

Piezīmes. 
1
 Fondā iesniedz attiecināmo izmaksu apliecinošo dokumentu kopijas, nevis oriģinālus. 

2
 Darījumu apliecinošs dokuments var būt rēķins, faktūrrēķins, preču pavadzīme-rēķins, kvīts. 

3
Iesniedz Valsts kasē atvērtā norēķinu konta apgrozījuma izdruku, kas apstiprināta ar Valsts kases elektronisko parakstu vai Valsts kases zīmogu 

un darbinieka parakstu. 

 

 Metodika: Atzīmēt ar „X‖, ja ir izpildīts nosacījums. 

 

 

 

 

 

 



PARAUGS - Darba laika uzskaites lapas forma 

Darba laika uzskaites tabula
1
 

Finansējuma saľēmēja nosaukums 

Īstenotā projekta nosaukums 

Īstenotā projekta numurs 

Gads, mēnesis 

Nr

.p.

k. 

Vārds, 

uzvārds 

Ieľemamais 

amats 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 kopā Stundu skaits, 

kas attiecināms 

projektā 

1.                                    

2.                                    

3.                                    

4.                                    

5.                                    

6.                                    

Sagatavoja:  

Vārds, uzvārds:  

Ieľemamais amats, tālrunis:  

Paraksts:  

Datums:  

Apstiprināja (parakttiesīga amatpersona):  

Vārds, uzvārds:  

Paraksts:  

Datums:  
 

                                                 
1
   Tabulā jānorāda reāli nostrādāto stundu skaits neatkarīgi vai reāli nostrādāto stundu skaits ir lielāks, vai mazāks par projekta iesniegumā plānoto darba stundu skaitu 



PARAUGS - ATTAISNOJUMU DOKUMENTOS OBLIGĀTI IEKĻAUJAMO 

REKVIZĪTU PĀRBAUDES SARAKSTS  

Nr. Apraksts Atzīme par izpildi 

Fizisku 

personu 

dokuments 

Juridisku 

personu 

dokuments 

1.  Dokumenta autora (uzľēmuma, fiziskas personas) 

nosaukums  
  

2.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs (darījumos ar 

fizisko personu — personas kods) 
  

3.  Juridiskā adrese (ārējiem attaisnojuma dokumentiem)   

4.  Dokumenta nosaukums, izľemot vēstules  Neattiecas   

5.  Dokumenta datums   

6.  Dokumenta numurs Neattiecas   

7.  Dokumenta izstrādāšanas, izdošanas, pieľemšanas 

vai parakstīšanas vieta 
  

8.  Saimnieciskā darījuma apraksts un pamatojums   

9.  Mērītāji (daudzumi, summas)   

10.  Paraksts, rekvizīti:   

11.  Dokumenta parakstītāja amata nosaukums Neattiecas   

12.  Attiecīgās amatpersonas pašrocīgi veiktais 

personiskais paraksts 
Neattiecas   

13.  Amatpersonas personiskā paraksta atšifrējums 

(iniciālis un uzvārds) 
Neattiecas   

14.  Projekta rekvizīti: projekta numurs, nosaukums un 

aktivitātes numurs, ja attiecināms 
  

Atsevišķiem attaisnojuma dokumentu veidiem var būt obligāti arī citi papildu rekvizīti 

(zīmogs un citi), kurus paredz attiecīgie normatīvie akti. 

 

Metodika: Atzīmēt ar „X‖, ja ir izpildīts nosacījums 
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PARAUGS - NODOKĻA RĒĶINĀ OBLIGĀTI IEKĻAUJAMO REKVIZĪTU 

PĀRBAUDES SARAKSTS  

Nr. Apraksts Atzīme par 

izpildi 

1.  Rēķina izrakstīšanas datums  

2.  Rēķina numurs  

3.  Dokumenta autora nosaukums (fiziskajai personai - vārds, 

uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai 

– deklarētā dzīvesvieta) 

 

4.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs VID ar PVN apliekamo 

personu reģistrā 
 

5.  Finansējuma saľēmēja nosaukums (fiziskajai personai – vārds, 

uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai 

– deklarētā dzīvesvieta) 

 

6.  Finansējuma saľēmēja reģistrācijas numurs VID ar PVN 

apliekamo personu reģistrā vai citas dalībvalsts ar PVN 

apliekamo personu reģistrā, ja tāds ir 

 

7.  Preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas 

atšķiras norēķina izrakstīšanas datuma, 

 vai 

 datums, kad saľemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms 

un atšķiras no rēķina izrakstīšanas datuma 

 

8.  Piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma nosaukums, daudzums 

(apjoms) un mērvienība 
 

9.  Piegādāto preču vai sniegtā pakalpojuma cena (vienas vienības 

vērtība bez nodokļa) 
 

10.  Piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības 

vērtības 
 

11.  Piemērotā nodokļa likme  

12.  Aprēķinātā nodokļa summa  

13.  Darījuma kopsumma bez nodokļa  

14.  Amatpersonas personiskā paraksta atšifrējums (iniciālis un 

uzvārds) 
 

 

Metodika: Atzīmēt ar „X‖, ja ir izpildīts nosacījums 
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PARAUGS - Nodokļa rēķinā obligāti iekļaujamo rekvizītu pārbaudes saraksts  

(darījumiem, kuru vērtība bez nodokļa ir mazāka par 100 latiem ) 

Nr. Apraksts Atzīme par 

izpildi 

1.  Rēķina izrakstīšanas datums  

2.  Dokumenta autora nosaukums (fiziskajai personai - vārds, 

uzvārds, personas kods) un juridiskā adrese (fiziskajai personai 

– deklarētā dzīvesvieta) 

 

3.  Dokumenta autora reģistrācijas numurs VID ar PVN 

apliekamo personu reģistrā 
 

4.  Preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un 

apjoms 
 

5.  Preču cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem 

pakalpojumiem 
 

6.  Piemērotā nodokļa likme  

7.  Aprēķinātā nodokļa summa  

 

Metodika: Atzīmēt ar „X‖, ja ir izpildīts nosacījums  
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7.3. PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS  NODOKLIS 

Tiesības PVN iekļaut attiecināmās izmaksās ir tām organizācijām, kas nevar PVN atgūt caur 

priekšnodokli saskaľā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli‖ 10.pantu. Organizācijas, 

kas ir reģistrētas ar PVN apliekamo personu reģistrā, izvērtē, vai tās iekļaus PVN 

priekšnodoklī vai projekta attiecināmajās izmaksās.  

 

PVN ir tieši šis gadījums. Tikai pati organizācija izvērtē, kāda būs tās rīcība saistībā ar PVN. 

Izvērtēšanas procesā organizācija vadās pēc sekojošā (skat. atsauces uz likumu „Par 

pievienotās vērtības nodokli‖): 

Vērtējums Rīcība 

Finansējuma saľēmējs ir ar PVN 

apliekamā persona un veic tikai ar 

PVN apliekamus darījumus. 

PVN ir neattiecināmas izmaksas. Projekta izmaksās 

tās nedrīkst iekļaut, jo ir tiesības to atgūt no valsts 

budžeta caur priekšnodokli. 

Apliekamā persona veic gan 

apliekamus, gan neapliekamus 

darījumus (likuma 2. panta 2. daļā, 6. 

pantā un 18. pantā minētie darījumi ) 

 

PVN var būt gan attiecināmas, gan neattiecināmas 

izmaksas. Ja projekta ietvaros iegādātās preces un 

saľemtie pakalpojumi tiks izmantoti gan apliekamo, 

gan neapliekamo darījumu nodrošināšanai, 

apliekamajai personai nav tiesību visu samaksāto 

vai maksājamo PVN atskaitīt kā priekšnodokli. Šajā 

gadījumā neatskaitāmā PVN daļa var tikt uzskatīta 

par projekta attiecināmajām izmaksām. 

Finansējuma saľēmējam jārēķina proporcija, lai 

noteiktu PVN daļu, kas uzskatāma par neatskaitāmo 

priekšnodokli. 

Apliekamā persona veic gan 

apliekamus darījumus, gan tādus, kas 

ir ārpus PVN likuma darbības jomas 

(piemēram, Finansējuma saľēmējs 

nodrošina ar likumu noteiktās 

funkcijas). (likuma 2. panta 2. un 22. 

daļā, kā arī 18. pantā minētie 

darījumi) 

 

PVN var būt gan attiecināmas, gan neattiecināmas 

izmaksas. 

Ja projekta ietvaros iegādātās preces un saľemtie 

pakalpojumi tiks izmantoti gan apliekamo, gan arī 

tādu izmaksu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma 

darbības jomas, apliekamajai personai nav tiesību 

visu samaksāto vai maksājamo PVN atskaitīt kā 

priekšnodokli. Šajā gadījumā neatskaitāmā PVN 

daļa var tikt uzskatīta par projekta attiecināmajām 

izmaksām. 

Neapliekama persona veic ar PVN 

neapliekamus darījumus un tādus 

darījumus, kas ir ārpus PVN likuma 

darbības jomas (visbiežāk biedrības 

un nodibinājumi) 

PVN ir attiecināmās izmaksas. 

 

 

Finansējuma saľēmējam nav tiesību priekšnodoklī iekļaut tādus izdevumus, kuru apliecinošie 

dokumenti nav noformēti ar organizācijas rekvizītiem. 

 

Nedrīkst pieļaut dubulto finansējumu! Tas nozīmē, ka izmaksas, 

kas ir kaut kādā citā veidā atgūstamas no valsts budžeta vai kam jau ir 

cits finansējums, NEDRĪKST iekļaut projekta attiecināmajās 

izmaksās. 
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8. PROJEKTA PĀRSKATI UN MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMI 

Noslēgtajā projekta līgumā ir noteikts pārskatu, maksājumu pieprasījuma iesniegšanas 

biežums un termiľi.  

Aktuālās pārskatu un maksājuma pieprasījuma formas, kas jāievēro un jāaizpilda, ir 

atrodamas Fonda mājas lapā www.lvif.gov.lv. 

8.1. PROJEKTA PĀRSKATU AIZPILDĪŠANA UN IESNIEGŠANA 

Projekta pārskati ir jāgatavo par noteiktiem periodiem, kas noteikti projekta līgumā. Projekta 

progresa pārskati ir: 

 Starpposma pārskats – iesniedz reizi projekta ceturksnī; 

 Noslēguma pārskats – iesniedz viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas 

beigām par visu periodu. 

 

Svarīgi projektu īstenošanas gaitā, kā arī projekta pārskatā lietot tādu pašu terminoloģiju kā 

projekta iesniegumā, lai jebkurai kompetentai trešajai personai no malas, iepazīstoties ar 

projektā plānoto un paveikto, nerodas jautājums – vai projekts īstenots pēc noteiktā apraksta. 

Dokumentu oriģināliem ir jāglabājas pie finansējuma saľēmēja, savukārt gan projekta 

pārskatam, gan maksājuma pieprasījumam jāpievieno projekta dokumentu kopijas. 

Progresa pārskatam kā stāstījumam ir arī jāpapildina maksājuma pieprasījums, jāskaidro, 

kurām darbībām/aktivitātēm noteikta veida izdevumi bija nepieciešami, jo par projekta 

attiecināmajiem izdevumiem tiks atzīti tikai tie izdevumi, kuri nepārprotami ir nepieciešami 

projekta īstenošanai un paredzēti projekta līgumā. 

Visas kļūdas, neprecizitātes un nesakritības projekta pārskatā, iesniegtajos pielikumos, 

maksājuma pieprasījumā rada jautājumus, kā rezultātā Fonds var lūgt sniegt papildu 

dokumentus, skaidrojumus un labojumus jau iesniegtajos. Šāds informācijas pieprasījums 

pagarina pārskata apstiprināšanas laiku. Taču dokumentu trūkums, neprecīzi skaidrojumi var 

būt par iemeslu, ka Fonds atzīst kādus izdevumus par neattiecināmiem vai neatbilstoši 

veiktiem un tie jāsedz no finansējuma saľēmēja līdzekļiem. 

 

Fondam, lemjot par projekta attiecināmajām izmaksām, 

projekta pārskats ir tikpat svarīgs un nozīmīgs kā projekta 

maksājuma pieprasījums. Maksājuma pieprasījumā iekļautā 

informācija norāda, kādā veidā izdevumi radušies (līgums, rēķins, 

apmaksas dokuments), bet progresa pārskatā jābūt informācijai, 

kāpēc šādi izdevumi bija nepieciešami projekta īstenošanai. 

 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

progresa pārskati tie tiek formāli sagatavoti un nesniedz konkrētu informāciju 

par projektā paveikto. 

informācija tiek pārkopēta no projekta iesnieguma un nākotnes vēlamā forma 

tiek nomainīta pret pagātnes, kas ir virspusēja, nesniedz reālās situācijas 

atspoguļojumu un nedod  iespēju izvērtēt to, kādā kvalitātē projekts ir ieviests, 

un, vai visas darbības/aktivitātes tiešām ir notikušas. 

Pievienotajos dokumentos sniegtā informācija neatbilst pārskatā norādītajam. 
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Vispārīgie nosacījumi 

 Finansējuma saľēmējs nodrošina informācijas par projekta ieviešanu uzkrāšanu, kas ir 

nepieciešama ziľu sniegšanai Fondam, atbilstoši projekta līgumā noteiktajai kārtībai. 

Fonds var noteikt papildus prasības finansējuma saľēmējam minētās informācijas 

uzkrāšanai. 

 Projekta pārskatos informācija tiek uzkrāta kumulatīvi, t.i., aktuālā informācija tiek 

pievienota iepriekšējai vai iepriekšējā precizēta. 

 Par projekta pirmo gadu pārskata tabulās tiek uzskatīts gads, kas sākas projekta 

īstenošanas sākšanas dienā un ilgst 12 mēnešus, attiecīgi pēc tam sākas projekta 

nākamais gads. 

Projekta pārskata iesniegšanas kārtība 

 Saskaľā ar projekta līgumu finansējuma saľēmējs sagatavo un iesniedz Fondā 

starpposma pārskatu par katriem projekta īstenošanas 3 (trīs) mēnešiem līdz 

nākamā kalendārā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam, ja projekta īstenošana 

ilgst vairāk par trīs mēnešiem. 

 Saskaľā ar projekta līgumu noslēguma pārskatu finansējuma saľēmējs iesniedz Fondā 

ne vēlāk kā mēneša laikā no visu projekta aktivitāšu pabeigšanas dienas; 

 Katrs projekta pārskats ir jāiesniedz izdrukātā veidā, to kā ierakstītu pasta sūtījumu 

nosūtot ar pavadvēstuli pa pastu vai iesniedzot personīgi, vienlaicīgi nosūtot pārskata 

elektronisko versiju uz e-pastu kpfi@lvif.gov.lv, vai tikai elektroniski, apstiprinot 

dokumentus ar e-parakstu.  

 Projekta pārskatus Fonds pieľem katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 17:00 Ģertrūdes 

ielā 10/12 - 1, Rīgā.  

 Aizpildīts projekta pārskats ir jāiesūta elektroniskā formā uz e-pastu: kpfi@lvif.gov.lv 

progresa pārskata iesniegšanas dienā.  

 

 Projekta pārskatu apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta 

tiesības. 

 

 Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms projekta pārskata iesniegšanas Fondā 

nokopēt sev 1 (vienu) pārskata eksemplāru ar visiem pielikumiem. Fonds projekta 

pārskatu kopijas neizsniedz. 

 

Finansējuma saľēmējs ir atbildīgs par projekta pārskatā ietverto ziľu pilnīgumu un patiesumu. 

 

Pirms projekta pārskata sūtīšanas elektroniskā veidā 

pārliecinieties, ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā 

iesniegtajai! 

 

Projekta pārskats ir jāiesniedz 1 (vienā) oriģināleksemplārā. 

Pievienotie dokumenti – apliecinātas kopijas. 

Projekta pārskatam jābūt caurauklotam un lapām 

sanumurētām atsevišķi no maksājuma pieprasījuma, ja tāds 

tiek vienlaicīgi iesniegts! 

 

 

Finansējuma saņēmējs saglabā viena Fondā iesniegtā 

maksājuma pieprasījuma (bez pielikumiem) 

oriģināleksemplāru! 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv
mailto:kpfi@lvif.gov.lv
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Progresa pārskata noformēšanas kārtība 

Projekta pārskata oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā; 

 latviešu valodā; 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda visas projekta pārskata sadaļas un jānorāda visa projekta pārskatā prasītā 

informācija par projekta ieviešanu; 

 visām lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt 

norādei „Šajā Progresa pārskatā sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lpp., 

datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums‖ un finansējuma saľēmēja zīmoga 

nospiedumam;  

 iesniegtajām dokumentu kopijām ir jābūt ar juridisku spēku – apstiprinātām 

atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

Kārtība, kādā jāiesniedz un jānoformē papildu informācija projekta  pārskatam 

1. Papildu informācija ir jāiesniedz, pamatojoties uz Fonda nosūtīto vēstuli. 

2. Papildu informācija Fondā jāiesniedz Fonda norādītajā laikā, kas nav īsāks par 5 

(piecām) darba dienām no vēstules reģistrēšanas dienas Fondā. 

3. Papildu informāciju Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

 personīgi Fondā Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12 -1; 

 nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju 

fonds‖, Ģertrūdes iela 10/12-1, Rīga, LV-1010); 

 elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentu oriģinālus 

ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

4. Papildu informācija par projekta pārskata pārbaudē konstatētajām nepilnībām jānoformē 

vēstulē. Ja vēstulei tiek pievienoti dokumenti (kopijas), tie vēstulē jāuzskaita. 

5. Vēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības. 

6. Ja precizējumi tiek veikti kādā no projekta pārskata formas sadaļām, atkārtoti jāiesniedz 

visa projekta pārskata forma. 

7. Papildu iesniedzamā informācija jāiesniedz vienā eksemplārā. Visām lapām jābūt 

caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei „Šajā eksemplārā 

sanumurētas un caurauklotas (cipars vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta 

atšifrējums‖ un finansējuma saľēmēja zīmoga nospiedumam. 

mailto:kpfi@lvif.gov.lv


8.1.1. PROGRESA PĀRSKATA SADAĻAS 

 

 

 

1. Projekta identifikācija, pārskata identifikācija 

1.1. projekta līguma numurs - jānorāda no Projekta līguma; 

1.2. Projekta nosaukums - jānorāda no Projekta līguma; 

1.3. KPFI finansējuma saľēmējs - jānorāda finansējuma saľēmēja nosaukums; 

1.4. pārskata numurs - jānorāda iesniegtā pārskata kārtas skaitlis; 

1.5. pārskata veids (starpposma/noslēguma) - jānorāda konkrētā pārskata veida 

nosaukums; 

1.6. jānorāda pārskata sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, tālrunis un e-pasts.  

 

 

2. Projekta aktivitāšu īstenošana 

2.1.punkts „Projektā īstenotās aktivitātes‖: Jānorāda visas projekta iesniegumā 

plānotās projekta aktivitātes/ apakšaktivitātes, to aprakstu, ja tas ir norādīts projekta 

iesniegumā, un faktisko īstenošanas laikposmu saskaľā ar projektā paredzēto 

aktivitāšu aprakstu: 

a) kolonnā „Aktivitātes Nr.‖ jānorāda aktivitātes numurs. Aktivitāšu 

numerācijai jāsakrīt ar projekta iesniegumā norādīto. 

b) kolonnā „Visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes‖ jānorāda 

secīgi visas projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes.  

c) kolonnā „Aktivitātes īstenošanā veiktās darbības (ja attiecināms)‖ jāsniedz 

informācija par attiecīgā perioda projekta progresu, pārskatā jāuzrāda 
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aktivitātes saskaľā ar projektā paredzēto aktivitāšu aprakstu līdz tā 

iesniegšanas brīdim; 

d) kolonnā ―Norises vieta‖ jānorāda konkrētās aktivitātes īstenošanas vietas 

adrese - ielas nosaukums, mājas numurs, pilsētas vai apdzīvotas vietas 

nosaukums, pasta indekss. 

e) „Faktiski uzsāktās/ veiktās aktivitātes‖ jānorāda pārskata periodā un 

iepriekšējo pārskatu periodos visu īstenoto projekta aktivitāšu attiecīgais laika 

posms (atzīmēt ar aizkrāsojumu vai „X‖ attiecīgos ceturkšľus), kad veiktas 

konkrētās projekta aktivitātes; 

f) kolonnā „Piezīmes‖ finansējuma saľēmējam obligāti norāda informāciju 

gadījumos, ja informācija atšķiras no projekta iesniegumā norādītās, vai, ja 

kāds aktivitātes nosacījums nav izpildīts un Fonds nav akceptējis izmaiľas. 

Papildus norāda aktivitāšu izpildi traucējošos un kavējošos faktorus. 

 

2.2.punkts„Projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti‖: Jānorāda 

projekta aktivitātes un rezultāti saskaľā ar projekta iesnieguma aktivitāšu aprakstā 

paredzēto: 

a) kolonnā „Visi projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti, to 

nosaukums, skaits un mērvienība‖ jānorāda projekta iesniegumā plānotie 

katras aktivitātes rezultāti, to skaits un mērvienība, t.i., jānorāda, kāda 

auditējamā vērtība tika paredzēta projekta iesniegumā, piemēram, dokuments, 

iekārta, ēka u.c. Sniedzot informāciju par attiecīgā perioda KPFI projekta 

progresu, progresa pārskatā jāuzrāda aktivitātes saskaľā ar projektā paredzēto 

aktivitāšu aprakstu līdz tā iesniegšanas brīdim Fondā. 

b) kolonnā „Atsauce uz šā pārskata 2.1.tabulā iekļautās aktivitātes Nr.‖ 

jānorāda 2.1.tabulā „Projekta īstenotās aktivitātes‖ kolonnā „Aktivitātes Nr.‖ 

atbilstošajai aktivitātei norādītais numurs, kam jāsakrīt ar projekta iesniegumu. 

c) kolonnā „Faktiski sasniegtie rezultāti‖ jānorāda sasniegto rezultātu 

attiecīgais laika posms (atzīmēt ar aizkrāsojumu vai „X‖ attiecīgos 

ceturkšľus), kad sasniegts konkrētās projekta aktivitātes rezultāts (auditējamā 

vērtība). Ja rezultāti nav sasniegti, tad tabulas sadaļu „Faktiski sasniegtie 

rezultāti‖ neaizpilda, bet obligāti aizpilda laiku „Piezīmes”, sniedzot 

skaidrojumu, par neizpildes iemesliem.  

d) kolonnā „Piezīmes‖ finansējuma saľēmējs obligāti norāda informāciju 

gadījumos, ja informācija atšķiras no projekta iesniegumā norādītās, vai, ja 

kāds aktivitātes nosacījums nav izpildīts un Fonds nav akceptējusi izmaiľas. 

Norāda auditējamo vērtību sasniegšanā traucējošos un kavējošos faktorus. 
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2.3.punkts„Plānotie un noslēgtie iepirkuma līgumi‖: Jānorāda informācija par visu 

projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru gaitu, kas uzsāktas vai pabeigtas līdz 

pārskata perioda beigām saskaľā ar  iepirkumus regulējošo normatīvo aktu 

nosacījumiem un saskaľā ar iepirkuma plānu (vai tā grozījumiem): 

a) kolonnā „Iepirkuma līguma Nr.,  līguma priekšmets‖ norāda iepirkuma līguma 

numuru un līguma priekšmetu atbilstoši iepirkuma plānā norādītajam; 

b) kolonnā „Atsauce uz 2.1. tabulā iekļauto aktivitātes Nr.‖ norāda precīzu atsauci uz 

projekta aktivitātes Nr. pārskata 2.1. tabulā, kuras ietvaros tiek veikts konkrētais 

iepirkums; 

c) kolonnā‖ Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas Nr.‖ norāda atbilstošo 

procedūras veidu – atbilstoši Publiskā iepirkuma likumam (norādot konkrēto pantu 

vai procedūras nosaukumu: vienkāršotā iepirkumu procedūra, B daļas iepirkums, 

sarunu procedūra, nepublicējot vai nepublicējot paziľojumu par līgumu, cenu aptauja, 

atklāts vai slēgts konkurss, metu konkurss) vai MK noteikumiem Nr. 65. 

d) kolonnā „Publikācijas par iepirkumu datums‖ norāda datumu, kad iepirkums 

izsludināts IUB mājas lapā vai kad izsūtīti uzaicinājumi kandidātiem (ja tiek 

piemērots iepirkuma veids „sarunu procedūra, nepublicējot paziľojumu par līgumu‖ 

vai B daļas iepirkumam. Kolonnā „,Lēmuma publicēšanas datums‖ jānorāda lēmuma 

publicēšanas datums IUB mājas lapā. 

e) kolonnā „Plānotā/noslēgtā līguma summa bez PVN, LVL‖ norāda paredzamo 

līgumcenu, ja iepirkums vēl nav veikts, vai noslēgtā iepirkuma līguma summu bez 

PVN latos. 

f) kolonnā „Līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai pašreizējā stadija‖ 

jānorāda konkrētā noslēgtā līguma izpildītājs, līguma parakstīšanas datums vai 

informācija par līgumu attiecīgajā laika periodā, t.i., līgums sagatavošanas stadijā, 

līgums ir nodots parakstīšanai uzľēmējam.  Gadījumā, ja iepirkuma rezultāts vēl nav 

zināms, ailē jāieraksta „–‖. 

g) kolonnā „Līguma izpildes beigu datums‖ jānorāda konkrētā līguma izpildes beigu 

datums. Gadījumā, ja iepirkuma rezultāts vēl nav zināms, ailē jāieraksta „–‖. 

h) kolonnā „Piezīmes (informācija par sūdzībām, pārtrauktām vai izbeigtām 

procedūrām, līguma grozījumiem/papildvienošanos, ja tāda slēgta, par ko slēgta, 

līguma izpildi traucējošajiem faktoriem u.c.) jānorāda visa informācija par sūdzībām, 

pārtrauktām vai izbeigtām iepirkuma procedūrām, projekta ietvaros noslēgto līgumu 

grozījumiem, noslēgtajām papildvienošanām, ja tādas slēgtas, par ko slēgtas, kā arī 

informācija par līgumu izpildes traucējošajiem faktoriem, ja tādi radušies. Ja 

iepirkums ir veikts atbilstoši „ zaļā‖ iepirkuma prasībām (atbilstoši projekta 

iesniegumā norādītajam),  kopā ar kārtējo projekta pārskatu jāiesniedz iepirkuma 

dokumentācijas kopijas (nolikums, t.sk. tehniskā specifikācija, uzvārējošā pretendenta 

piedāvājums, iepirkuma komisijas sēžu protokoli), kā arī iepirkuma līguma un tā 

pielikumu kopijas. 
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3. Pārskats par projektā veikto pārbaužu un auditu rezultātiem, konstatēto 

trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu 

Informācija par uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumiem 

projekta īstenošanas vietā un veiktajiem auditiem pārskata periodā un iepriekšējos 

pārskata periodos. Ja uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju 

apmeklējumi nav bijuši, jāatzīmē „Nē‖. Ja uzraudzības, kontroles un audita institūciju 

pārstāvju apmeklējumi ir bijuši, jāatzīmē „Jā‖ un jānorāda, no kādām institūcijām 

bijuši apmeklējumi, kādā datumā, kādi trūkumi konstatēti, kādi norādījumi un 

ieteikumi saľemti no institūcijām, kas veikušas pārbaudi, kā arī kādas darbības ir 

veiktas norādīto trūkumu (ja tādi identificēti) novēršanai. Šajā sadaļā nenorāda 

Fonda veiktās pārbaudes un apmeklējumus. 

 

4. Informācijas un publicitātes pasākumi 

Šajā sadaļā ir jānorāda visi atbilstoši Vides ministrijas 2009. gada 20. augusta 

rīkojumu Nr.263 „Par Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas 

nosacījumiem‖  prasībām projekta laikā īstenotie publicitātes pasākumi (veikti 

pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos):  

a) tabulas sadaļā „Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi‖ (kolonna 

Nr.1 un Nr.2) jānorāda pasākumi, kas tika plānoti projekta iesniegumā un to 

plānotais skaits.  

Piemērs:. kolonna Nr.1 Plāksne telpās, kolonna Nr.2 1 gab. 

b) tabulas sadaļā „Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu 

apraksts‖ ir jānorāda pārskata periodā un pirms tā faktiski veikto informācijas 

un publicitātes pasākumu apraksts, skaits, vieta un laiks (no – līdz). 

Piemērs: kolonna Nr.3 Izvietota plāksne A4 formātā biroja telpās, kolonna 

Nr.4 1 gab., kolonna Nr. 5 Brīvības bulvāris 1, Rīga. LV-1111, kolonna Nr.6 

no 01.01.2009-līdz šim brīdim. 

Piezīmes: Kopā ar progresa pārskatu ir jāiesniedz apliecinājumi tabulā norādītajiem 

informācijas un publicitātes pasākumiem, t.i. fotogrāfijas (piemēram, informatīvo 

objektu – plakāta, plāksnes u.c.), publikāciju (preses relīžu, reklāmas rullīšu u.c.) 

kopijas vai oriģināli, izdrukas no interneta mājas lapām, drukāto materiālu kopijas 

http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
http://www.vidm.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/KPFI/lik//263_2009vidm.pdf
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u.tml. Ja pārskatam ir pievienotas vairākas fotogrāfijas, kurās redzami veiktie 

informācijas un publicitātes pasākumi, tām ir jābūt identificētām un jāatbilst tabulā 

norādītajiem pasākumiem.  

 

5. Informācija par problēmām projekta ieviešanas laikā 

Šajā sadaļā jānorāda projekta īstenošanas laikā radušies riski, interešu konflikti, citas 

problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas), kas radušās pārskata periodā vai arī 

iepriekšējos pārskata periodos un joprojām ir aktuālas. Ja riski, konflikti vai 

problēmas nav konstatētas, jāatzīmē „Nē‖. Ja riski, konflikti vai problēmas ir 

konstatētas, jāatzīmē „Jā‖ un jānorāda informācija par pārskata periodā bijušajiem, 

pastāvošajiem vai turpmāk identificējamajiem riskiem/ problēmām projekta ieviešanā. 

Jānorāda identificētā riska/problēmas ietekme uz projekta mērķa un rezultātu 

sasniegšanu, budžeta vai citu nosacījumu izpildi, kā arī veiktās/plānotās darbības, kas 

ir vai tiks veiktas risku/problēmfaktoru novēršanā. 

6. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu 

Jāaizpilda tikai pēdējā projekta progresa pārskatā (noslēguma), ko finansējuma 

saľēmējs iesniedz Fondā. Šajā tabulā jānorāda projekta mērķa sasniegšanas apraksts 

atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam un mērķa sasniegšanas pakāpe. 
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7. Projekta maksājumu prognoze  

Šajā tabulā jānorāda aktuālā informācija par plānoto maksājumu pieprasījumu 

iesniegšanas laika  grafiku. Informāciju  norāda par periodu sākot ar nākamo ceturksni 

līdz projekta īstenošanas beigām: 

a) kolonnā „KPFI finansējums‖ norāda summas apmēru latos, kuru plānots 

saľemt starpposma maksājumā. 

b) kolonnā „Finansējuma saľēmēja finansējums‖ norāda summas apmēru 

latos, kuru plānots ieguldīt no finansējuma saľēmēja paša līdzekļiem. 

c) kolonnā „Kopā‖ norāda KPFI un finansējuma saľēmēja finansējuma 

starpposma maksājuma kopsummas apmēru latos. 

d) kolonnā „Plānotais iesniegšanas datums‖ finansējuma saľēmējs norāda 

plānoto maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumu: dienu, mēnesi un gadu, 

piemēram, „2010.gada 13.oktobris‖ vai 13.10.2010.‖ . Ľemot vērā, ka 

maksājuma pieprasījums ir iesniedzams vienlaicīgi ar kārtējo projekta 

pārskatu, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam  jāsakrīt ar projekta 

pārskata iesniegšanas datumu. 

8. Secinājumi un piezīmes 

Šajā sadaļā jānorāda projekta īstenošanas laikā radušies secinājumi un piezīmes, ja 

nepieciešams. 

9. Pārskatam pievienotie pielikumi 

Šajā sadaļā jānorāda progresa pārskatam pievienotie pielikumi, tos numurējot un 

norādot pievienotā dokumenta nosaukumu. 

Apliecinājums 

Finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības, ar savu parakstu 

apliecina, ka projekta ieviešanu veicis, ievērojot projekta līguma nosacījumus, LR 

normatīvos aktus, ka visa progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta 

īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša, ka tā atspoguļo 

projekta īstenošanas progresu pārskata periodā un iepriekšējos pārskata periodos 

saskaľā ar līgumu  par projekta īstenošanu un pievienoto dokumentu kopijas atbilst to 

oriģināliem. 

8.2. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA AIZPILDĪŠANA UN 

IESNIEGŠANA  

Informācijai par projektu, kā arī citai norādāmajai pamatinformācijai, ko norāda 

maksājuma pieprasījumā, jāsakrīt ar projekta līgumā norādīto informāciju. 

 

Kurš ir maksājuma uzdevuma datums? 

Maksājuma uzdevums Valsts kasē tiek sagatavots vienā dienā, bet naudas 

pārskaitījums var notikt tikai nākamajā dienā. Pārskaitījums tiek uzskatīts par veiktu 

 

Jo kārtīgāk un precīzāk būs sakārtoti attaisnojuma dokumenti un 

sagatavots maksājuma pieprasījums, jo ātrāk to varēs izskatīt, 

apstiprināt un veikt nākamo maksājumu, ja tāds paredzēts. 
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tajā dienā, kad nauda tiek noľemta no konta, tāpēc datums, kas jānorāda atskaitē, ir 

faktiskā naudas pārskaitījuma datums. 

Kas ir maksājuma numurs un datums čekam? 

Čeks pats jau apliecina izmaksu rašanos, tāpēc atskaites sadaļā, kur prasīts norādīt 

maksājuma numuru un datumu, var norādīt čeka numuru un datumu. Savstarpējiem 

norēķiniem starp avansieri un organizāciju šajā gadījumā ir sekundāra nozīme. Par 

kļūdu netiek uzskatīts tas, ka maksājuma numura un datuma vietā tiek norādīts 

maksājums, ko organizācija veic, lai norēķinātos ar avansieri, šajā gadījumā kā 

pamatojošs dokuments jānorāda avansa norēķins, kas ietver visu informāciju par 

veiktajām izmaksām. Projekta izdevumu kontu apgrozījuma pārskats. 

Grāmatvedībā uzskaitītajām summām jāsakrīt ar maksājumu pieprasījumā 

norādītajām summām. Ja summas nesakrīt, par finanšu uzskaiti atbildīgās personas 

pienākums ir veikt pārbaudi un nepieciešamības gadījumā novērst nepilnību. Ja 

izmaksu nesakritībai ir objektīvs pamats, tad par to nepieciešams iesniegt 

grāmatvedības izziľu, kur minētā nesakritībā izskaidrota. Daļa dokumentu jau 

pievienoti, iesniedzot iepriekšējo maksājumu pieprasījumu. 

Vai tie jāpievieno atkārtoti? 

 Var izveidoties situācija, ka daļa dokumentu jau pievienota, iesniedzot iepriekšējo 

maksājumu pieprasījumu. Ja dokumenti ir bijuši iesniegti Fondā kopā ar iepriekš 

iesniegto pārskatu vai maksājuma pieprasījumu, tie nav jāiesniedz Fondā atkārtoti. 

Tādā gadījumā maksājuma pieprasījuma 5.sadaļā tabulas kolonnā „Piezīmes‖ ir jāveic 

attiecīgā atzīme. 

 Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība 

1. Avansa maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā pēc projekta līguma noslēgšanas 

pirms pirmā starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. 

2. Starpposma maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā atbilstoši projekta 

maksājuma prognozei vienlaicīgi ar kārtējo starpposma progresa pārskatu līdz 

nākamā kalendārā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam. 

3. Saskaľā ar projekta līgumu  noslēguma maksājuma pieprasījumu finansējuma 

saľēmējs iesniedz Fondā ne vēlāk kā mēneša laikā no projekta īstenošanas 

pabeigšanas dienas vienlaicīgi ar noslēguma pārskatu; 

Biežāk pieļautās kļūdas: 

Nesaglabā attaisnojošos dokumentus atalgojumam; 

Prasa vairākas reizes atmaksāt vienu un to pašu maksājumu; 

Nesaglabā attaisnojošo dokumentu oriģinālus; 

Rēķinu un čeku pazaudēšana; 

Visus dokumentus glabā nepietiekami ilgi; 

Neinformē par būtiskām izmaiľām projektā; 

Prasa atmaksāt neattaisnotos izdevumus;  

Prasa atmaksāt izdevumus, kas nav iekļauti projekta budžetā; 

Prasa atmaksāt izdevumus, ko ir veikusi pavisam cita iestāde (ne FS vai 
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4. Maksājuma pieprasījumu finansējuma saľēmējs Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

a. personīgi Fondā Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, vienlaicīgi nosūtot 

maksājuma pieprasījumu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu: 

kpfi@lvif.gov.lv; 

b.nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju 

fonds‖, Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, LV-1010), vienlaicīgi nosūtot 

maksājumu pieprasījumu (bez pielikumiem) elektroniskā veidā uz e-pastu: 

kpfi@lvif.gov.lv; 

c. elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentus ar 

drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

5. Maksājuma pieprasījumus Fonds pieľem katru darba dienu no plkst.8:30 līdz 

17:00 Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā. Elektroniski iesniegtajam eksemplāram ir 

jābūt identiskam papīra formā iesniegtajam. 

 

6. Maksājuma pieprasījumu apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir 

paraksta tiesības. 

 

7. Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms pieprasījuma iesniegšanas Fondā 

nodrošināt sev 1 (vienu) eksemplāra kopiju ar viesiem pielikumiem. Fonds 

maksājuma pieprasījuma kopijas neizsniedz. 

 

  

 

Pirms maksājuma pieprasījuma sūtīšanas elektroniskā veidā 

pārliecinieties, ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā 

iesniegtajai! 

 

 

Maksājuma pieprasījums ir jāiesniedz 1 (vienā) 

oriģināleksemplārā. Pievienotie attaisnojuma dokumenti 

(darījumus, maksājumus apliecinoši) – apliecinātas kopijas. 

Maksājuma pieprasījumam jābūt caurauklotam un lapām 

sanumurētām atsevišķi no attaisnojuma dokumentiem un 

projekta pārskata! 

Attaisnojuma dokumentus cauršūjiet un caurauklojiet kopā, 

apstiprinot ar parakstu un norādot kopējo lapu skaitu, vai 

pavadvēstulē precīzi norādiet visus iesniedzamos dokumentus 

un to lapu skaitu! Šāda rīcība neļaus nevienam dokumentam 

pazuts un nepieciešamības gadījumā ļaus pierādīt, ka dokuments 

ir bijis iesniegts. 

 

 

Finansējuma saņēmējs saglabā viena Fondā iesniegtā 

maksājuma pieprasījuma (bez pielikumiem) 

oriģināleksemplāru kā vienu no projekta dokumentiem! 

 

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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Maksājuma pieprasījuma noformēšanas kārtība 

1. Maksājuma pieprasījuma oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā; 

 latviešu valodā; 

 visiem veiktajiem aprēķiniem lietotā naudas vienība ir LR nacionālā naudas 

vienība lats (LVL); 

 izmaksu summu obligāti jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās 

nenoapaļojot līdz veselam skaitlim; 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda visas maksājuma pieprasījuma daļas un sadaļas un jānorāda visa 

maksājuma pieprasījumā prasītā informācija; 

 Visām maksājuma pieprasījuma un pievienoto dokumentu lapām jābūt 

caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādei „Šajā 

noslēguma/starpposma pārskatā sanumurētas un caurauklotas (cipars 

vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums‖. 

2. Finansējuma saľēmējs ir atbildīgs par maksājuma pieprasījumā ietverto ziľu 

patiesumu. 

Kārtība, kādā jāiesniedz un jānoformē papildus informācija maksājuma 

pieprasījumam 

1. Papildu informācija ir jāiesniedz, pamatojoties uz Fonda nosūtīto vēstuli. 

2. Papildus informācija Fondā jāiesniedz Fonda norādītajā laikā, kas nav īsāks par 5 

(piecām) darba dienām no vēstules reģistrēšanas dienas Fondā. 

3. Papildus informāciju Fondā iesniedz vienā no veidiem: 

 personīgi Fondā Rīgā, Ģertrūdes ielā 10/12 -1; 

 nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides 

investīciju fonds‖, Ģertrūdes iela 10/12-1, Rīga, LV-1010); 

 elektroniski, nosūtot uz adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentu 

oriģinālus ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

4. Papildu informācija par maksājuma pieprasījumā pārbaudē konstatētajām 

nepilnībām jānoformē vēstulē. Ja vēstulei tiek pievienoti dokumenti (kopijas), tie 

vēstulē jāuzskaita. 

5. Vēstuli apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai ir paraksta tiesības. 

6. Ja precizējumi tiek veikti kādā no maksājuma pieprasījuma formas sadaļām, 

atkārtoti jāiesniedz visa maksājuma pieprasījuma forma. 

  

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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8.2.1. MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SADAĻAS 

 

 

1. sadaļā „Informācija par pieprasījumu” jānorāda: 

 1.1. Līguma numurs; 

 1.2. Pieprasījuma numurs  –  viena maksājuma gadījumā, ja tiek iesniegts tikai 

noslēguma maksājuma pieprasījums, tad pieprasījuma numurs būs – 1, ja tiek 

iesniegti avansa un starpposma pieprasījumi  – atbilstoši iesniegtā 

pieprasījuma kārtas skaitlim; 

 1.3. Pieprasījuma summa – konkrētā avansa, starpposma, noslēguma 

pieprasījumā piemērojamais atbalsta finansējums LVL. Avansa maksājuma 

summa jānorāda Līgumā noteiktā apmērā. Starpposma maksājuma summa par 

attiecīgajā projekta posmā paredzētām darbībām. Noslēguma maksājuma 

pieprasījuma summa par visu projekta īstenošanas periodu, ja iesniedz tikai 

noslēguma maksājuma pieprasījumu. 

 Avansa, visu starpposmu un noslēguma pieprasījumos norādītā kopsumma 

nevar pārsniegt Līgumā noteikto Atbalsta summu. 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas (visās pozīcijās) pārsniedz plānotās 

attiecināmās izmaksas, avansa, noslēguma un visu starpposmu 

pieprasījumu kopsumma - Līgumā noteiktā atbalsta summa; 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas (visās pozīcijās) ir mazākas kā 

plānotās attiecināmās izmaksas, avansa, noslēguma un visu starpposmu 

pieprasījumu kopsumma - atbilstoši faktiskajām attiecināmajām 

izmaksām aprēķinātā atbalsta finansējuma summa; 

 ja faktiskās attiecināmās izmaksas daļēji (atsevišķās izmaksu pozīcijās) 

pārsniedz plānotās attiecināmās izmaksas, pieprasījuma kopsummu 

aprēķina atbilstoši faktiskajām izmaksām (ja nepārsniedz) un 

plānotajām attiecināmajām izmaksām (ja pārsniedz) pa pozīcijām.  

 1.4. Pārskata perioda sākuma datums: 

 Līgumā noteiktais projekta īstenošanas uzsākšanas datums saskaľā ar 

laika grafiku  - ja tiek iesniegts tikai noslēguma pieprasījums, pirmais 

starpposma pieprasījums vai avansa pieprasījums. 

 nākamais datums pēc iepriekšējā starpposma pieprasījumā norādītā 

pārskata beigu datuma - ja tiek iesniegts kārtējais starpposma vai 

noslēguma pieprasījums (pēc starpposma pieprasījuma iesniegšanas); 

 1.4. Pārskata perioda beigu datums: 

1.1. Līguma numurs

1.2. Pieprasījuma numurs 

1.3. Pieprasījuma summa

Avansa maksājums (LVL)

Starpposma maksājums (LVL)

                                              t.sk. šķērsfinansējums (LVL)Noslēguma maksājums (LVL)

1.4.
Pārskata perioda sākuma datums

Pārskata perioda beigu datums

1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

0.00

0.00

0.00
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 Ja iesniedz avansa pieprasījumu – Pārskata perioda beigu datumu 

nenorāda atzīmē ar ‖-‖ 

 ja iesniedz noslēguma pārskatu - Līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums vai noslēguma pieprasījuma 

iesniegšanas Fondā datums, gadījumā, ja noslēguma pieprasījums ir 

iesniegts Fondā ātrāk, kā Līgumā paredzētais projekta īstenošanas 

pabeigšanas datums saskaľā ar laika grafiku;   

 ja iesniedz starpposmu pieprasījumu – attiecīgā projekta posmā 

paredzēto darbību pabeigšanas datums. 

 

 

2. sadaļā „Informācija par projektu” jānorāda: 

 2.1.Fonds - KPFI;  

 2.2.Projektu konkurss - „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu 

tehnoloģiju attīstīšana‖; 

 2.3.Projekta nosaukums - no Līguma; 

 2.4.Līguma noslēgšanas datums/projekta sākuma datums - no Līguma;  

 2.5.Projekta beigu datums: 

 ja iesniedz noslēguma pieprasījumu - Līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums saskaľā ar laika grafiku vai noslēguma 

pieprasījuma iesniegšanas Fondā datums, gadījumā, ja noslēguma 

pārskats ir iesniegts Fondā ātrāk, kā Līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums (viena maksājuma gadījumā sakrīt ar 

pārskata perioda beigu datumu);   

 ja iesniedz starpposma pieprasījumu – Līgumā paredzētais projekta 

īstenošanas pabeigšanas datums. 

 
 

3.1. Nosaukums 

3.2. Juridiskais statuss

3.3. Reģistrācijas numurs

3.4. Adrese

3.5. Faksa numurs

3.6. Projekta konta Nr. (Valsts kasē)

3.7. Projekta kontaktpersona

3.8. Tālrunis

3.9. E- pasta adrese

3.10. Kontaktpersona finanšu jautājumos

3.11. Tālrunis

3.12. E- pasta adrese

3. KLIMATU PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS
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3. sadaļā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs” 
jānorāda finansējuma saľēmēja nosaukums, juridiskais statuss, reģistrācijas 

numurs, adrese (uzľēmuma juridiskā adrese), faksa numurs, projektam atvērtā 

Valsts kases konta numurs, tālruľa numurs, e-pasta adrese, ziľas par projekta 

kontaktpersonām. 

 Gadījumā, ja finansējuma saņēmēja juridiskā adrese atšķiras no adreses, uz kuru 

nosūtāma korespondence, lūdzam norādīt gan juridisko adresi, gan adresi 

korespondences saņemšanai. 

 

 

 

  

Iepriekšējos pieprasījumos 

deklarētie attiecināmie 

izdevumi (latos)
1 

Šajā pieprasījumā 

deklarētie attiecināmie 

izdevumi (latos)

Visi pieprasījumi kopā

 4 = (2 + 3) (latos)

2 3 4

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

KPFI  finansējums % 0% 0.00 0.00 0.00

Privātais finansējums % 0% 0.00 0.00 0.00

t.sk. sadarbības partnera finansējums % 0% 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

%
2

lati

%
2

lati

%
2

lati

Piezīmes.

3  
Saskaľā ar noslēgto līgumu.

KPFI finansējuma saņēmējam samaksātais avanss 

4. ATTIECINĀMO IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam

Noslēgtajā līgumā 

apstiprinātās attiecināmās 

izmaksas (latos)

1

0.00

0.00

0.00

0.00

1.Darbaspēka atalgojums

2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

3.Darbaspēka komandējuma izmaksas

Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma

Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starpposma maksājumu

3.1.

2.1.

1.1.

4.1. 0.00

4.Ārējo pakalpojumu izmaksas

0.00

0.00

0.00

1
 Norāda informāciju par atbildīgās iestādes apstiprinātajiem attiecināmajiem izdevumiem. Ja finansējuma saľēmējs vēl nav saľēmis informāciju par atbildīgās iestādes apstiprināto 

maksājuma pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu, ailē norāda maksājuma pieprasījuma summu.

Klimatu pārmaiľu finanšu instrumenta finansējuma saľēmējs _______________________________                               Datums ___________________

                                                 (amats, paraksts un tā atšifrējums)

Attiecināmie izdevumi – kopā 0.00

Pieļaujamais starpposma maksājuma apjoms

0.00

Maksājuma pieprasījuma summa

0.00

0.00

8.1.

7.1.

0.00

6.1. 0.00

7.Publicitātes pasākumu izmaksas

6.Materiālu, izejvielu izmaksas

0.00

0.00

0.00

0.00

5.Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas

0.00

0.00

8.Citas izmaksas

5.1.

 

Avansa maksājuma saņemšanai aizpilda tikai maksājuma 

pieprasījuma veidlapas pirmo lapu  - sadaļas no 1. -3.! 
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4. sadaļā „Attiecināmo izdevumu kopsavilkums”: 

 Kolonnā Izmaksu sadalījums atbilstoši noslēgtajam līgumam jānorāda 

izmaksu sadaļas atbilstoši projekta iesniegumam; 

 1.kolonnā Noslēgtajā līgumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas norāda 

apstiprinātās izmaksas no Līguma pa izmaksu pozīcijām.  

 2.kolonnā Iepriekšējos pieprasījumos deklarētie attiecināmie izdevumi – 

aizpilda, ja ir iesniegts starpposma pieprasījums, norādot starpposma 

pieprasījumā deklarētos izdevumus pa izmaksu pozīcijām; 

  3.kolonnā Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi – norāda 

konkrētajā pieprasījumā deklarētās izmaksas pa izmaksu pozīcijām .; 

 4.kolonnā Visi pieprasījumi kopā – norāda visos pieprasījumos deklarēto 

izmaksu kopsummas pa izmaksu pozīcijām. 

 Ailē Attiecināmie izdevumi - kopā – saskaita izdevumus kopā visās izmaksu 

pozīcijās attiecīgajās kolonnās; 

 KPFI finansējums – Līgumā noteiktais KPFI finansējums; 

 Privātais finansējums – norāda finansējuma saľēmēja privāto finansējumu; 

 t.sk. sadarbības partnera finansējums - norāda procentuālo sadarbības partnera 

finansējumu saskaľā ar finansējuma saľēmēja un sadarbības partnera noslēgto 

vienošanos; 

 „Avansa summas daļa, kas tiek dzēsta ar starpposma maksājumu‖ – ar 

maksājuma pieprasījumu dzēšamā saľemtā avansa summa, kas nepārsniedz 

60% no maksājuma pieprasījumā ietvertās KPFI finansējuma summas. 

 „Maksājuma pieprasījuma summa‖ –  summa, kuru veido KPFI finansējuma 

un ar maksājuma pieprasījumu dzēšamās avansa summas daļas starpība. 

 Pieļaujamais viena starpposma maksājuma apjoms - nepārsniedzot 

25% no atbalsta summas apmēra. Finansējuma saľēmēja izmaksātā 

avansa summa tiek dzēsta no nākamajiem starpposma maksājumiem 

ieturot līdz 60% no pieprasījumā ietvertā KPFI finansējuma apjoma. 

 Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma - saskaľā ar 

noslēgto Līgumu, nepārsniedzot 90 % no atbalsta summas apmēra. 

 KPFI finansējuma saľēmējam samaksātais avanss - saskaľā ar noslēgto 

Līgumu, ne vairāk kā 15 % no atbalsta summas apmēra. 
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 5. sadaļā „Pārskata perioda attiecināmie izdevumi” – aizpilda saskaľā ar projekta 

iesniegumā apstiprinātajām atbalstāmajām aktivitātēm, norādot izdevumu pamatojošo 

dokumentu numurus un datumus, samaksas dokumentu datumus un numurus. 

 Izmaksas jānorāda ievērojot to secību un nosaukumus, kā apstiprināts projekta 

iesnieguma sadaļā „Projekta izmaksu tāme‖ vai Līguma grozījumos, ja tādi 

veikti projekta iesnieguma pielikumā „Projekta izmaksu tāme‖; 

 izmaksu summu vērtības jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās 

nenoapaļojot līdz veselam skaitlim.  

 izmaksu summas jānorāda atsevišķi katram maksājumu apliecinošajam 

dokumentam. 

 darījumiem un maksājumiem, kuri veikti citā valūtā, jābūt novērtētiem 

LVL pēc Latvijas Bankas kursa darījuma vai maksājuma veikšanas 

dienā; 

 ja KPFI finansējuma daļa (atskaitot sedzamā avansa maksājuma 

apjomu, ja attiecināms) no faktiski veiktiem attiecināmiem 

izdevumiem, kas radušies maksājuma pieprasījuma periodā, pārsniedz  

vienam starpposma maksājumam noteikto ierobežojumu (25% no 

KPFI finansējuma), kolonnā „Kopējie attiecināmie izdevumi‖ jānorāda 

tāda attiecināma izdevuma summa, kas nodrošinātu maksājuma 

pieprasījuma summas iekļaušanos pieļaujamā apmērā, atlikušo 

attiecināmo izdevumu summu pārnesot uz nākamo maksājuma 

pieprasījumu (attiecīgo atzīmi veicot kolonnā „Piezīmes‖). Tādā 

gadījumā nākamajā maksājuma pieprasījumā atkārtoti jāveic ieraksts 

par izdevumu attaisnojošiem dokumentiem, un kolonnā „Kopējie 

t.sk.

PVN kā 

attiecināmie 

izdevumi

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

6.1.

7.1.

8.1.

%

%

%

Piezīme.

3.Darbaspēka komandējuma izmaksas

4.Ārējo pakalpojumu izmaksas

5.Aprīkojuma un tehnoloģisko iekārtu iegādes izmaksas

No KPFI finansētie projekta izdevumi

5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

Nr.p.

k.

Izdevumu pozīcija 

saskaľā ar noslēgto 

līgumu

Darbu 

izpildītājs/ 

pakalpojumu 

sniedzējs

Projekta izdevumi Rēķina samaksa Rēķina summa (latos)1

samaksas 

dokumenta 

numurs

rēķina 

summa bez 

PVN

1.Darbaspēka atalgojums

2.Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Piezīmes

projekta izdevumu 

apraksts (izmaksu 

veids, preces vai 

pakalpojuma 

nosaukums)

izdevumus 

pamatojoša 

dokumenta 

numurs

izdevumus 

pamatojoša 

dokumenta 

datums

samaksas 

dokumenta 

datums

PVN 

summa

rēķina 

summa ar 

PVN

kopējie 

attiecināmie 

izdevumi

Datums ________________________

6.Materiālu, izejvielu izmaksas

7.Publicitātes pasākumu izmaksas

8.Citas izmaksas

1
 Norāda tikai attiecināmos izdevumus.

Attiecināmie izdevumi – kopā

KPFI finansējums 

Privātais finansējums 

                                                    (amats, paraksts un tā atšifrējums) 

Klimatu pārmaiľu finanšu instrumenta finansējuma saľēmējs ___________________________________________________

t.sk. Sadarbības partnera finansējums

Kopā
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attiecināmie izdevumi‖ jānorāda atlikusī attiecināmo izdevumu 

summas daļa. Kolonnā „Piezīmes‖ jānorāda, ka pārējā attiecināmo 

izdevumu summas daļa tika iekļauta iepriekšējā maksājuma 

pieprasījumā, kā arī, ka attaisnojošo dokumentu kopijas tika 

pievienotas iepriekš iesniegtajam maksājuma pieprasījumam. 

 starpposma, noslēguma pārskatam jāpievieno darījumu apliecinošo 

dokumentu kopijas un finansējuma saņēmēja projekta īstenošanai 

atvērtā Valsts kases konta pārskata kopija par pieprasījumā 

norādīto periodu un sadarbības partnera kredītiestādes konta 

pārskata kopija par kontu no kura veikti maksājumi projekta 

ietvaros par norādīto periodu. 

 darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem ir jābūt 

noformētiem saskaľā ar: 

- likumu „Par grāmatvedību‖; 

- Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.585 

„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju‖(tai 

skaitā jābūt norādītiem ar projekta īstenošanu saistītiem 

grāmatojumiem darījuma dokumentos un bankas konta izdrukā 

katram maksājumam); 

- likumu ―Par pievienotās vērtības nodokli‖(tai skaitā darījuma 

dokumentos jābūt norādītai PVN likmei, summai); 

 Fondā iesniedzamie dokumenti (kopijas) ir norādīti Līguma 4.pielikumā 

„Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti‖; 

Fondā iesniedzamajiem dokumentiem, kuri ir svešvalodā, jābūt pievienotam 

tulkojumam valsts valodā, atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta 

noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā‖. 

Apliecinājums izdevumu sertificēšanai – apstiprināts ar atbildīgās amatpersonas 

parakstu, paraksta atšifrējumu, datumu. 



8.3. AVANSA SAĽEMŠANA  

 

Finansējuma saľēmējam ir iespēja saľemt avansu, projekta līgumā noteiktajā kārtībā, par 

summu kas nepārsniedz 15% no projekta KPFI finansējuma apmēra. 

 

 Finansējuma saľēmējs vienojas ar banku par garantijas izsniegšanu. Garantijai jābūt 

izsniegtai par pilnu avansa summu par termiņu ne īsāku par projekta īstenošanas 

termiņa beigām. Projekta līguma termiľa pagarināšanas gadījumā ir nepieciešams 

atbilstoši pagarināt garantijas termiľu. 

 Finansējuma saľēmējs iesniedz Fondā avansa pieprasījumu, kurš ir sagatavots saskaľā ar 

projekta līguma 3.pielikuma aktuālo versiju, kas pieejama Vides investīciju fonda mājas 

lapā internetā (www.lvif.gov.lv), kuram ir pievienots bankas garantijas 

oriģināleksemplārs.  

 Ja avansa pieprasījuma iesniegums ir sagatavots projekta līgumā noteiktajā formā, 

atbildīgā iestāde veic avansa maksājuma pārskaitījumu uz finansējuma saľēmēja kontu 

Valsts kasē ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no avansa pieprasījuma saľemšanas Fondā. 

 Finansējuma saľēmējs no saľemtajiem avansa līdzekļiem veic maksājumus projekta 

ietvaros. 

 

 
 

Ja saskaľā ar bankas garantiju regulējošiem noteikumiem bankas garantija, kas izsniegta 

vēstules veidā, var tikt atsaukta (anulēta) tikai, ja bankā tiek atgriezts garantijas oriģināls, 

finansējuma saľēmējam Fondā ir jāiesniedz vēstule ar lūgumu izsniegt bankas garantijas 

oriģinālu. Pēc vēstules izskatīšanas Fonds sazināsies ar finansējuma saľēmēju par bankas 

garantijas oriģināleksemplāra izsniegšanu. 

 

Finansējuma saľēmējam ir pienākums glabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu 

oriģinālus vai to atvasinājumus ar juridisku spēku projekta līgumā noteiktā termiľā, tai skaitā 

bankas garantijas oriģinālu vai apstiprinātu kopiju.  

 

Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kārtība 

1. Avansa maksājuma pieprasījumu iesniedz Fondā pēc projekta līguma noslēgšanas 

pirms pirmā starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. 

2. Avansa maksājuma pieprasījumu finansējuma saľēmējs Fondā iesniedz vienā no 

veidiem: 

a. personīgi. Avansa maksājuma pieprasījumus Fonds pieľem katru darba dienu no 

plkst.8:30 līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā; 

 

Finansējuma saņēmējam izmaksātā avansa summa tiek dzēsta no 

nākamajiem starpposma maksājumiem, ieturot līdz 60% apmērā 

no maksājuma pieprasījumā ietvertā KPFI finansējuma apjoma.  

Pēc attiecināmo izdevumu, ar kuriem ir nosegta vismaz visa 

saņemtā avansa summa, apstiprināšanas, atbildīgā iestāde, 

pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisko pieprasījumu, 

iesniedz bankā lūgumu anulēt garantiju. 

http://www.lvif.gov.lv/
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b. nosūtot pa pastu kā ierakstītu pasta sūtījumu (adrese: SIA „Vides investīciju fonds‖, 

Ģertrūdes ielā 10/12 - 1, Rīgā, LV-1010) un elektroniski uz e-pasta adresi 

kpfi@lvif.gov.lv; 

c. elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi kpfi@lvif.gov.lv, apstiprinot dokumentus ar 

drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

3. Avansa maksājuma pieprasījumu apstiprina finansējuma saľēmēja amatpersona, kurai 

ir paraksta tiesības. 

4. Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms avansa maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas Fondā saglabā sev 1 (vienu) pieprasījuma oriģināleksemplāru, kā arī visu 

tam pievienoto dokumentu kopijas. Fonds avansa maksājuma pieprasījuma kopijas 

neizsniedz. 

Avansa maksājuma pieprasījuma noformēšanas kārtība 

1. Maksājuma pieprasījuma oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā izmantojot projekta līguma 3.pielikuma aktuālo versiju, kas pieejama 

Vides investīciju fonda mājas lapā internetā (www.lvif.gov.lv); 

 latviešu valodā; 

 izmaksu summu obligāti jānorāda ar diviem cipariem aiz komata, tās nenoapaļojot 

līdz veselam skaitlim; 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi; 

 jāaizpilda maksājuma pieprasījuma 1.-3. daļas un sadaļas un jānorāda visa 

maksājuma pieprasījumā prasītā informācija. 

 maksājuma pieprasījumam jāpievieno bankas garantijas vēstule 

(oriģināleksemplārs). 

2. Finansējuma saľēmējs ir atbildīgs par maksājuma pieprasījumā ietverto ziľu 

patiesumu. 

8.3.1. AVANSA MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMA SADAĻAS 

 

1. sadaļā „Informācija par pieprasījumu” jānorāda: 

 1.1. Projekta līguma numurs; 

 1.2. Pieprasījuma numurs  – 1; 

 1.3. Pieprasījuma summa – avansa pieprasījumā piemērojamais atbalsta finansējums 

LVL. Avansa maksājuma summa nedrīkst pārsniegt 15% no projektam apstiprinātā 

KPFI finansējuma apmēra; 

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
http://www.lvif.gov.lv/
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 1.4. Pārskata perioda sākuma datums - Projekta līgumā noteiktais projekta īstenošanas 

uzsākšanas datums saskaľā ar laika grafiku;  

 1.4. Pārskata perioda beigu datums - pārskata perioda beigu datumu nenorāda, atzīmē 

ar ‖-‖. 

 

 

2. sadaļā „Informācija par projektu” jānorāda: 

 2.1.Fonds – KPFI;  

 2.2.Projektu konkurss – „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 

attīstīšana‖; 

 2.3.Projekta nosaukums – no Projekta līguma; 

 2.4.Līguma noslēgšanas datums/projekta sākuma datums – no Projekta līguma saskaľā 

ar projekta īstenošanas laika grafiku;  

 2.5.Projekta beigu datums - no Projekta līguma saskaľā ar projekta īstenošanas laika 

grafiku;  

 

 

3. sadaļā „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņēmējs” jānorāda 

finansējuma saľēmēja nosaukums, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs, adrese 

(uzľēmuma juridiskā adrese), faksa numurs, Valsts kases konts, tālruľa numurs, e-pasta 

adrese, ziľas par projekta kontaktpersonām. 

Gadījumā, ja finansējuma saņēmēja juridiskā adrese atšķiras no adreses, uz kuru 

nosūtāma korespondence, lūdzam norādīt gan juridisko adresi, gan adresi 

korespondences saņemšanai. 

 
 

Avansa maksājuma saņemšanai aizpilda tikai maksājuma 

pieprasījuma veidlapas pirmo lapu – maksājuma pieprasījuma 

daļas no 1. -3.! 
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PARAUGS – Bankas garantijas vēstule  

BANKAS GARANTIJA NR. __________ 

 

Ievērojot to, ka ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 

reģistrācijas Nr. _____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un 

turpmāk saukts Finansējuma saņēmējs), Latvijas Republikas Vides ministrija  (te un turpmāk 

saukta Atbildīgā iestāde), un SIA „Vides investīciju fonds‖, kas reģistrēts Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003339615, juridiskā adrese - Latvijas 

Republika, LV- 1010, Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, 2010.gada ___.________ ir noslēguši 

līgumu par projekta „_______________________‖ īstenošanu Nr.________ (te un turpmāk 

saukts Līgums), saskaľā ar kuru Atbildīgā iestāde veic avansa maksājumu par summu 

________ Finansējuma saņēmējam,    

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Atbildīgās iestādes tiesības prasīt avansa maksājuma 

atgriešanu, ja Finansējuma saņēmējam saskaľā ar Līguma noteikumiem ir iestājies pienākums 

atmaksāt avansu, ir jānodrošina ar bankas avansa maksājuma garantiju, 

mēs, ________, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 

_____, juridiskā adrese - Latvijas Republika, LV-____, Rīga, _______ (te un turpmāk saukta 

Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām 

ierunu tiesībām, apľemamies atmaksāt Atbildīgajai iestādei ne vairāk kā summu __________ 

(______), saľemot Atbildīgās iestādes pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku 

apgalvojumu, ka Finansējuma saņēmējs nav izpildījis saistības saskaľā ar Līgumu.  

Bankai rodas saistības tikai tajā gadījumā, ja Finansējuma saņēmējs ir saľēmis avansa 

maksājumu no Atbildīgās iestādes saskaľā ar šajā garantijā iepriekš teikto.  

Šī garantija ir spēkā līdz _________(ieskaitot), neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ 

Bankai vai ne.  

Banka anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiľa beigām, ja Atbildīgā iestāde atgriezīs 

Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju. 

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Bankā ne vēlāk kā augšminētajā datumā. 

Summas, kas samaksātas saskaľā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu.     

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Atbildīgā iestāde un Banka saľem pa 

vienam. 

 

Rīgā, 2010. gada ___.____________  

 

Bankas vārdā: 

 

*Garantijai jābūt ne īsākai par projekta īstenošanas termiľu. 
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9. PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ  

Fonds veic šādas pārbaudes projekta īstenošanas vietā: 

 pārbaude projekta īstenošanas vietā pirms projekta līguma noslēgšanas, lai 

pārliecinātos, ka projekta iesniegumā norādītā informācija atbilst patiesībai. Pārbaudi 

pirms projekta līguma noslēgšanas veic projektiem, kuru attiecināmajās izmaksās ir 

aktivitātes, par kuru faktisko ieviešanu, tai skaitā, vai tās nav uzsāktas vai veiktas 

pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, ir jāpārliecinās projekta īstenošanas 

vietā (piemēram, būvdarbi vismaz 70% apmērā no maksimālā atbalsta apjoma); 

 progresa pārbaude projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā, lai 

pārliecinātos, ka projekta īstenošana tiek veikta atbilstoši projekta līgumam un 

norādītajam progresa pārskatā un maksājuma pieprasījumos, t.sk.: 

 ka projekts tiek īstenots saskaľā ar projekta līgumā paredzētajiem nosacījumiem 

un atbilstoši progresa/noslēguma pārskatā atspoguļotajai informācijai; 

 progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 

identificētās, projekta gaitā iegūtās vērtības (pamatlīdzekļi) dabā eksistē un 

darbi, pakalpojumi ir veikti; 

 ka progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 

uzrādītie maksājumi ir veikti; 

 ka projekta ietvaros iepirktie pamatlīdzekļi/ radītās vērtības ir finansējuma 

saľēmēja īpašumā; 

 ka projekts tiek ieviests saskaľā ar normatīvajiem aktiem; 

 ka projekta dokumentācija tiek uzglabāta saskaľā ar projekta līguma 

nosacījumiem. 

 pēcnovērtējuma pārbaude projekta īstenošanas vietā pēc pēdējā maksājuma 

veikšanas finansējuma saľēmējam, lai pārliecinātos, vai finansējuma saľēmējs pēc 

atbalsta saľemšanas nav veicis un neveic darbības, kas var būtiski izmainīt projekta 

īstenošanas nosacījumus, nav pieļāvis līdzfinansēto ieguldījumu īpašumtiesību maiľu 

un atbalstīto darbību pārtraukšanu vai finansēto pamatlīdzekļu pārvietošanu. 

Fonds ne vēlāk kā 7 darba dienas līdz pārbaudei (pārbaudē pirms līguma noslēgšanas, ne 

vēlāk kā 5 darba dienas līdz pārbaudei) sazinās ar finansējuma saľēmēju, informē par 

pārbaudi un vienojās par pārbaudes laiku. Par pārbaudes laiku Fonds arī nosūta oficiālo 

vēstuli finansējuma saľēmējam, vienlaicīgi nosūtot to uz finansējuma saľēmēja elektroniskā 

pasta adresi vai faksa numuru, kas ir norādīts projekta līgumā. 

Veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā projekta īstenošanas laikā, Fonds arī pārbauda, vai 

finansējuma saľēmējs nodrošina, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem par juridisko personu 

arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, kā arī atbilstoši KPFI 

regulējošiem normatīvajiem aktiem tiktu glabāti šādi ar KPFI projekta īstenošanu saistīto 

dokumentu oriģināli un to atvasinājumi ar juridisku spēku: 

 projekta iesniegumi un jebkuri ar KPFI  projektu saistītie sarakstes dokumenti; 

 iepirkuma dokumentācija, tai skaitā iepirkuma komisijas sēžu protokoli, lēmumi, 

vērtēšanas ziľojumi, informatīvie paziľojumi, pretendentu iesniegtie 

piedāvājumi; 

 projekta ietvaros noslēgtie līgumi par darbu/pakalpojumu izpildi un preču 

piegādi; 
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 veiktos darbus, piegādes un sniegtos pakalpojumus apliecinoši dokumenti, tai 

skaitā pieľemšanas-nodošanas akti, preču pavadzīmes rēķini, pavadzīmes ar 

VID piešķirtajiem numuriem, faktūrrēķini; 

 veiktos maksājumus apliecinoši dokumenti, tai skaitā maksājumu uzdevumi, 

bankas konta izraksti vai Valsts kases konta izdrukas par veiktajiem darījumiem. 

Tāpat pārbaudēs, kas tiek veiktas projekta īstenošanas laikā, tiek pārbaudīts, vai projekta 

ietvaros veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie pakalpojumi atbilst projektā 

paredzētajam, tai skaitā pārbauda, vai: 

 darbi vai piegādes ir veiktas un pakalpojumi ir sniegti saskaľā ar finansējuma 

saľēmēja un izpildītāja noslēgtajiem līgumiem; 

 maksājumi atbilst izpildītāju noslēgtajiem līgumiem, veiktajiem darbiem, 

piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, un finansējuma saľēmējam ir 

attiecīgie attaisnojuma dokumenti; 

 ievērotas publiskā iepirkuma prasības; 

 ir ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par KPFI publicitātes un 

logo lietošanas nosacījumiem. 

Pārbaudē projekta īstenošanas vietā Fonds var pieaicināt neatkarīgos ekspertus veikt  

specifisku jomu novērtēšanu un/vai saskaľā ar līgumiem veikto un veicamo darbu 

novērtēšanu. 

Papildus tiek pārbaudīts, vai saskaľā ar darbību/aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem projekta 

attiecināmajos izdevumos nav iekļauti finansējuma saľēmēja pamatdarbības izdevumi vai citu 

Eiropas Kopienas vai valsts, vai pašvaldību līdzfinansēto projektu izdevumi, tādējādi novēršot 

dubultu finansēšanu un nodrošinot faktisko ar attiecīgā projekta īstenošanu saistīto izdevumu 

atmaksu. 

PIEMĒRS: 

Kontroljautājumi  Rīcības skaidrojums 

Vai projekta darbības/aktivitātes ir 

ieviestas saskaľā ar projekta 

iesniegumu un metodēm? 

Vai ir notikušas līdz pārbaudes 

brīdim visas paredzētās darbības/ 

aktivitātes? 

Pārbauda, vai visi projekta aktivitāšu ieviešanas 

plānā un aktivitāšu aprakstā līdz pārbaudes dienai 

noteiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie 

pakalpojumi ir veikti. 

Visi veiktie darbi, piegādes, maksājumi un sniegtie 

pakalpojumi atbilst projekta aktivitāšu ieviešanas 

plānā un aktivitāšu aprakstā paredzētajam. 

Finansējuma saľēmēja pienākums ir glabāt 

dokumentālus pierādījumus par aktivitāšu 

īstenošanu. 

Vai darbi vai piegādes ir veiktas 

vai pakalpojumi ir sniegti saskaľa 

ar finansējuma saľēmēja un 

izpildītāja noslēgtajiem 

līgumiem? 

Pārbauda, vai veiktās piegādes un sniegtie 

pakalpojumi ir norādīti noslēgtajos līgumos un vai 

piegāžu un pakalpojumu apjomi atbilst līgumos 

norādītajam. 

Pārbaude var būt veikta visiem darbiem un 

pakalpojumiem, vai izlases kārtā tikai daļai. 

Vai ir noslēgti sadarbības līgumi 

ar projekta sadarbības partneriem? 

Ja projektā tiks paredzēti partneri, tad pārbaudes 

laikā var tikt pārbaudīti arī visi ar partneriem 

noslēgtie līgumi, lai gūtu pārliecību, ka līgumos ir 

iekļauti partneru pienākumi, uzdevumi un/vai 

funkcijas projekta ietvaros. 
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Vai ir pieejamas atskaites no 

sadarbības partneriem par 

konkrētiem veiktajiem darbiem 

projekta ietvaros? 

Ja projektā paredzēts kādu daļu no aktivitāšu 

īstenošanas uzticēt partnerim, vēl jo vairāk, ja 

paredzēts tam nodot arī daļu no finansējuma, 

vajadzētu paredzēt, ka partneris sniedz atskaites par 

paveiktajiem darbiem. 

Jebkurā gadījumā visa atbildība par projekta 

sekmīgu īstenošanu jāuzľemas projekta 

īstenotājam. Ja pārbaudes laikā rodas aizdomas, ka 

partneris neveic savus pienākumus, pārbaudes var 

notikt arī pie paša partnera. 

Vai tiek ievērotas normatīvajos 

aktos un/vai projekta līgumā par 

publicitāti un vizuālo identitāti 

noteiktās prasības? 

Var tikt pārbaudītas ar projektu saistītās 

publikācijas, semināru/konferenču informatīvie 

materiāli, paziľojumi, sludinājumi u.tml. Īpaša 

uzmanība tiks pievērsta tam, vai ir norādīts, ka 

projekts saľēmis finansējumu no KPFI, ka 

noformējums atbilst noteiktajām prasībām, 

piemēram, vai KPFI logo ir lietots atbilstoši ar 

20.08.2009. Vides ministrijas rīkojumu Nr.263 "Par 

Klimata pārmaiľu finansu instrumenta logo un tā 

lietošanas nosacījumiem" apstiprinātiem 

nosacījumiem.  

Vai tiek uzglabātas publikāciju 

kopijas? 

Ja projekta īstenošanas gaitā ir bijušas publikācijas 

par projekta norisi preses izdevumos vai ziľu 

portālos, finansējuma saľēmējs publikāciju kopijas 

uzglabā. 

Vai tiek ievēroti lietvedības 

pamatprincipi attiecībā uz 

projektu – sakārtota projekta 

dokumentācija/ mapes/reģistri 

utt.? 

Pārbaudes laikā uz vietas var tikt pārbaudīts, kā 

finansējuma saľēmējs sakārto ar projekta 

īstenošanu saistīto dokumentāciju: vai 

dokumentācija ir sakārtota tematiski, vai 

dokumentācija ir sakārtota vienuviet: 

mapēs/reģistros u.tml. 

Jāľem vērā, ka uz dokumentu mapēm noteikti tiks 

lūgts norādīt dokumentu glabāšanas termiľu 

(vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas beigām). 

Vai ir noslēgti un pieejami visi 

projekta ietvaros paredzētie 

līgumi? 

Pārbauda vai: 

1. Par visiem līdz pārbaudei veiktajiem darbiem, 

piegādēm un pakalpojumiem ir noslēgti līgumi. 

2. Līgumi ir noformēti tā, lai tiem ir nodrošināts 

dokumentu juridiskais spēks un atbilstošas 

funkcijas. 

3. Tiek uzglabāti līgumu grozījumi (ja 

attiecināms). 

4. Pakalpojumu un piegādes līgumiem ir 

pievienotas tāmes (ja attiecināms). 

5. Tiek uzglabāti kredītlīgumi (ja attiecināms). 

6. Tiek uzglabāti nomas, īres, patapinājuma, u.c. 
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līgumi (ja attiecināms). 

Var tikt pārbaudīta viena līgumu grupa vai visi 

līgumi, vai arī pārbaude var notikt izlases veidā. 

Jāľem vērā, ka jāuzrāda arī līgumu grozījumi. 

Līgumus jāparaksta abām līgumslēdzēju pusēm un 

tiem jābūt datētiem. 

Vai finansējuma saľēmējs 

nodrošina atbilstošu veiktos 

darbu, piegāžu un sniegto 

pakalpojumu saľemšanu 

apliecinošus dokumentus 

(oriģinālus vai to atvasinājumus ar 

juridisku spēku) glabāšanu 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā? 

Pārbauda vai: 

1. Pavadzīmes ar VID piešķirtajiem numuriem ir 

noformētas atbilstoši Ministru kabineta 27.12.2005. 

noteikumu Nr.1038 ,,Noteikumi par pavadzīmēm ar 

Valsts ieľēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" 

prasībām (ja attiecināms). 

2. Preču pavadzīmes-rēķini ir noformēti atbilstoši 

MK 25.06.2003. noteikumu Nr.339 ,,Noteikumi par 

stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem" un 

09.03.1995. likuma ,,Par pievienotās vērtības 

nodokli" prasībām (ja attiecināms). 

3. Par veiktajiem darījumiem ir noformēti nodokļu 

rēķini (invoice), atbilstoši 09.03.1995. likuma ,,Par 

pievienotās vērtības nodokli" prasībām, ja materiālo 

vērtību iegāde notikusi ārvalstīs. 

4. Pieľemšanas - nodošanas akti ir noformēti tā, lai 

tiem ir nodrošināts dokumentu juridiskais spēks un 

atbilstošas funkcijas. 

5. Pieľemšanas - nodošanas aktos ir informācija 

par pusēm, kas veic darbu, piegāžu un sniegto 

pakalpojumu vai materiālu nodošanu un saľemšanu 

un ir šo pušu paraksti 

6. Pieľemšanas - nodošanas aktos ir informācija 

par darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu, iekārtu 

vai materiālu nosaukumiem, daudzumu un vērtību, 

saľemšanas-nodošanas datumiem. 

Vai tiek uzglabāta ar projektu 

saistītā korespondence? 

Finansējuma saľēmējs glabā visu ar projekta 

īstenošanu saistīto korespondenci. Dažkārt tā var 

kalpot par nopietnu pierādījumu, lai pierādītu savas 

rīcības iemeslus. 

Vai ir nodrošināta atsevišķa 

projekta ieľēmumu un izdevumu 

uzskaite? Vai ir pieejami iekšējie 

grāmatvedības kārtošanas 

noteikumi un kontu plāns? 

Dokumenti, kas būs jāuzrāda – uz projektu 

attiecināmā finansējuma saľēmēja grāmatvedības 

politika, rīkojumi, kontu plāni. Var tikt lūgta 

izdruka no grāmatvedības programmas par projekta 

izdevumiem. Bieži vien pēc šādas izdrukas tālāk 

notiek arī visu izdevumu pārbaude. 

Auditors nereti praktizē, ka tiek pārbaudīti lielākie 

izdevumu posteľi vai kāda konkrēta kontu grupa, 

par kuru lūdz uzrādīt attaisnojuma dokumentu 

oriģinālus. Auditors pārbauda, vai attiecināmo 

izdevumu grāmatošana notiek saskaľā ar 



86 

 

apstiprināto/izstrādāto kontu plānu un grāmatojumu 

shēmu. 

Vai ir nodrošināts atsevišķs 

bankas konts projektam? Vai tajā 

ir identificējams projektā 

ieskaitītais finansējums? 

Jābūt gataviem uzrādīt bankas konta izdruku uz 

konkrētu periodu. Ľemot vērā, ka ļoti daudzi 

finansējuma saľēmēji izmanto e-kases 

pakalpojumus, šādu izdruku var sagatavot jebkurā 

brīdī. 

Auditors  pārbauda, vai projekta konta izdrukā ir 

identificējami projekta ietvaros veiktie darījumi, 

finanšu instrumenta ieskaitītais finansējums un 

neparādās citi, ar projektu nesaistīti darījumi. 

Vai projekta ietvaros iegādātiem 

pamatlīdzekļiem ir ieviestas 

pamatlīdzekļu uzskaites kartiľas? 

Pārbauda, vai projekta ietvaros iegādātiem 

pamatlīdzekļiem ir ieviestas pamatlīdzekļu 

uzskaites kartiľas un vai pamatlīdzekļu uzskaites 

kartiľās norādītā pamatlīdzekļa atrašanās vieta, 

sākotnējā vērtība, lietderīgās izmantošanas laiks un 

amortizācijas likme gadā atbilst darījumu 

attaisnojošiem dokumentiem, projekta līguma 

nosacījumiem un finansējuma saľēmēja 

grāmatvedības kārtošanas noteikumiem. 

Vai uz visiem attaisnojuma 

dokumentu oriģināliem ir 

nepieciešamie rekvizīti, tai skaitā 

līguma numurs? 

Vai uz attaisnojuma dokumentiem 

ir atbilstošs kontējums? 

Var tikt pārbaudīti visi dokumenti vai arī to izlase. 

Galvenie „grēki‖, ko pieļauj – uz dokumentu 

oriģināliem nav atzīmes un atsauces uz projektu un 

nav arī grāmatojumu. 

Pirms pārbaudes grāmatvedim to noteikti vajag 

pārbaudīt, ja tas nav izdarīts pirms tam. 

Vai uz visiem rēķiniem, kas uz 

projektu netiek attiecināti pilnā 

apjomā, ir veikta attiecīgā atzīme, 

norādot summu, līguma numuru, 

atbilstošo kontējumu? 

Uz dokumenta oriģināla jābūt: summai, kas attiecas 

uz projektu (kas tiek maksāta no projekta 

līdzekļiem); norādei par to, kura grāmatvedības 

konta kredītā un kura konta debetā ierakstīta rēķina 

summa. 

Ļoti bieži kāds no augstākminētajiem nosacījumiem 

nav ievērots. 

Vai ar visu projektā iesaistīto 

personālu ir noslēgti atbilstoši 

līgumi? 

Vai informācija līgumā 

nepārsniedz budžetā plānotās 

likmes? 

Tiks pārbaudīti vai nu visi, vai arī izlases veidā 

izvēlēti līgumi ar fiziskām personām, kas darbojas 

projektā. 

Saistībā ar šo var tikt lūgts uzrādīt arī darba 

pieľemšanas-nodošanas aktus, darba laika uzskaites 

tabulas, kā arī citus pierādījumus, kas apliecina 

faktiski veikto darbu izpildi. 

Vai komandējumi ir noformēti ar 

atbilstošiem rīkojumiem? 

Vai uzturēšanās un ceļa 

izdevumiem nav pārsniegtas LR 

normatīvos noteiktās likmes? 

Vai transporta izdevumi ir 

noformēti ar atbilstošiem 

Jābūt gataviem uzrādīt: 

1) finansējuma saľēmēja vadītāja rakstiskus 

rīkojumus; 

2) atskaites par komandējumiem vai darba 

braucieniem; 

3) komandējuma/darba brauciena laikā radušos 
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attaisnojuma dokumentiem un 

maršruta lapām? 

izdevumus pamatojošos dokumentus (degvielas 

čeki, viesnīcas pakalpojumus attaisnojošie 

dokumenti u.c.); 

4) ceļazīmes, autotransporta patapinājuma līgumus 

(ja tas pieder privātpersonām), finansējuma 

saľēmēja vadītāja rīkojumu par finansējuma 

saľēmēja autotransporta izmantošanu projekta 

vajadzībām; 

5) degvielas iegādi apliecinošos dokumentus (uz 

projekta ieviesēju noformēti čeki, PPR u.c.); 

6) apmaksu apliecinošos dokumentus; 

7) mērķu grupu dalībnieku iesniegumus vai 

atskaites par veikto braucienu saistību ar projekta 

aktivitātēm ar pievienotajām sabiedriskā transporta 

biļetēm, kurus finansējuma saľēmēja vadītājs 

apstiprinājis apmaksai. 

Vai iepirkumi ir veikti saskaľā ar 

plānoto budžetu un atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

noteiktajam? 

Bieži vien tieši šo dokumentāciju ir grūtības uzrādīt. 

Tā glabājas seifā vai citā nodaļā, kuras darbinieks 

patlaban nav uz vietas – šie ir biežākie attaisnojumi, 

ko nākas dzirdēt, ja nevar uzrādīt dokumentāciju. 

Ja pārbaude jau ir iepriekš pieteikta, tad 

finansējuma saľēmēja pienākums būs nodrošināt 

pieejamu iepirkumu dokumentāciju. 

Protams, pārbaudes procesā var rasties arī citi jautājumi, kas nav atspoguļoti tabulā. 

Fonds plāno pārbaudes projektu īstenošanas vietās pamatojoties uz tā veikto KPFI projekta 

risku izvērtējumu. 

Pārbaužu projektu īstenošanas vietās veidi un to veikšanas biežums 

Pārbaudes veids/ 

Projekta riska 

līmenis 

Pārbaude pirms 

līguma noslēgšanas 

Progresa pārbaude Pēcnovērtējuma 

pārbaude** 

Augsts 100% projektiem, kur 

finansējuma saľēmējs 

ir komersants vai 

nevalstiskā 

organizācija; 

Pārējiem – izlases 

veidā* 

Vismaz 1 reizi gadā Ne retāk kā 1 reizi 5 

gadu laikā 

Vidējs Vismaz 1 reizi 

projekta īstenošanas 

laikā 

Izlases veida* 

Zems Izlases veida* Izlases veida* 

* Pēc nejaušības principa MS Excel vidē, nodrošinot, nodrošinot, ka pārbaudes veikšanai var izvēlēties katru 

projektu un pārbaudei projekta īstenošanas vietā ir izvēlēti vismaz 5% no projektiem. 

**Jāatceras, ka šāda veida pārbaudes var tikt veiktas ne ātrāk kā otrajā gadā pēc pēdējā maksājuma finansējuma 

saľēmējam. 

Regulāra atskaišu sniegšana un precīza dokumentu noformēšana tiek ľemta vērā, izvērtējot 

riskus. Ja finansējuma saľēmējs īsteno vairāk nekā vienu attiecīgās KPFI projektu, Fonds var 

veikt tikai vienu pārbaudi projekta īstenošanas vietā, ja vien tie nav augsta riska projekti. 

No pārbaudēm nevajag baidīties, bet tieši pretēji pārbaudi var izmantot, lai konsultētos ar 

pārbaudi īstenojošās iestādes darbiniekiem par neskaidrajiem jautājumiem. 


