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Iesniedzamie pārskati 

 Projekta pārskats – pēc projekta īstenošanas (ne 
vēlāk kā 20 darba dienu laikā pēc īstenošanas termiņa 
beigām) 

 1.pielikums – "Projekta pārskats par KPFI līdzfinansētā projekta 
īstenošanu" 

 2.pielikums – "Maksājuma pieprasījums" 

 3.pielikums – "Attiecināmās izmaksas apliecinošie dokumenti" 

 fotofiksācija 

 Monitoringa pārskats – pēc KPFI maksājuma 
saņemšanas  3 gadus pēc kārtas  līdz 31.janvārim 



Pārskatu noformēšana 

Aktuālās pārskatu un maksājuma pieprasījuma formas, kas jāievēro un 
jāaizpilda, ir atrodamas Fonda mājas lapā: 

http://www.lvif.gov.lv/?object_id=30171  

 

ATBALSTS 

MĀJSAIMNIECĪBĀM 
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Projekta pārskata noformēšana 

Projekta pārskata (t.sk., maksājuma pieprasījuma) un 
monitoringa pārskata  oriģinālam ir jābūt sagatavotam: 

 datorrakstā 

 latviešu valodā 

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi 

 jāaizpilda visas pielikumu sadaļas un jānorāda visa projekta pielikumos 
prasītā informācija 

 visām lapām jābūt caurauklotām un sanumurētām; pēdējās lapas aizmugurē 
jābūt norādei „Šajā dokumentā sanumurētas un caurauklotas (cipars 
vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums”  

 iesniegtajām dokumentu kopijām ir jābūt ar juridisku spēku – apstiprinātām 
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām 

 



Projekta pārskata noformēšana – 
kopiju apstiprināšana 

Sanumurētas un caurauklotas 10 (desmit) lapas 

 

Pievienoto dokumentu kopijas pareizas 

Kārlis Apsītis 

 

___________   (paraksts)   

 

_____.gada ___________ 

 

PIEMĒRS: 



Projekta pārskata noformēšana 

• Projekta pārskats ir jāiesniedz 1 (vienā) oriģināleksemplārā: 

 

 

 

 

 

 

 

• 1.pielikums – projekta 
īstenošanas pārskats 

• 3.pielikums – apliecinošo 
dokumentu kopijas 

• fotofiksācija 

Cauraukloti un 
lapas 

sanumurētas 

2.pielikums "Maksājuma pieprasījums" 
iesniedzams atsevišķi (necaurauklots) 



Projekta pārskata noformēšana 

• Projekta pārskatam pievienojamie dokumenti: 

– Līgums ar piegādātāju un/vai montētāju, kura neatņemama 
sastāvdaļa ir detalizēta tāme; 

– Darījumu apliecinoši dokumenti (rēķins, faktūrrēķins, preču 
pavadzīme-rēķins); 

– Nodošanas-pieņemšanas akts/-i; 

– Apstiprināts maksājuma uzdevums vai konta apgrozījuma izdruka 

– Fotofiksācija  

• Precīzāk sk. līguma 3.pielikumu “Attiecināmās izmaksas 
apliecinošie dokumenti” 

 



Pārskatu iesniegšana Fondā 

1. Iesniedzot personīgi Fondā – izdrukātā veidā 

• Darba dienās plkst.8:30 līdz 17:30 Ģertrūdes ielā 10/12, Rīgā, LV-1010 

2. Pa pastu: 

• kā ierakstītu pasta sūtījumu pa "parasto" pastu un elektronisku kopiju 
uz e-pastu majsaimniecibas@lvif.gov.lv  

3. Tikai elektroniski - apstiprinot dokumentus ar 
e-parakstu 

_______________________________________________________ 

Pirms projekta pārskata sūtīšanas elektroniskā veidā pārliecinieties, ka nosūtāmā 
versija ir identiska papīra formā iesniegtajai! 
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Projekta pārskata noformēšana 

Finansējuma saņēmējs saglabā 
vienu Fondā iesniegtā pārskata un 

maksājuma pieprasījuma 
oriģināleksemplāru! 

 

 

 

 

 

 



Jautājumi? 



Paldies par uzmanību! 

Ilze Garda 

Tālr.: 67845111 

Mob.: 25650253, 25650254, 25650255, 25650256  

E-pasts: majsaimniecibas@lvif.gov.lv 
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