
 

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. 

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


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 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. 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

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. 
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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 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 

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

 

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 
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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. 

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 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. 

 

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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 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; 

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. 

 

Pirms maksājuma pieprasījuma sūtīšanas elektroniskā veidā 

pārliecinieties, ka nosūtāmā versija ir identiska papīra formā 

iesniegtajai! 

 

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 

partneris); 

Partneri un apakškontraktori nezina ziľošanas u.c. prasības saistībā ar projektu. 

 

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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7. Finansējuma saľēmējam ieteicams pirms pieprasījuma iesniegšanas Fondā nodrošināt sev 

1 (vienu) eksemplāra kopiju ar viesiem pielikumiem. Fonds maksājuma pieprasījuma 

kopijas neizsniedz. 

 

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); 

 

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!  

 

Finansējuma saņēmējs saglabā viena Fondā iesniegtā 

maksājuma pieprasījuma (bez pielikumiem) 

oriģināleksemplāru kā vienu no projekta dokumentiem! 
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 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. 

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: 

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

mailto:atskaite@lvif.gov.lv
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 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: 

 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 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. 

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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 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. 


