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Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana

KOPSAVILKUMS par starpposma pārskatos un maksājuma pieprasījumos biežāk pieļautajām kļūdām.

 Starpposma pārskata īss kļūdu kopsavilkums 

• Nav norādīti visi plānotie publicitātes pasākumi saskaņā ar projekta iesnieguma 6.sadaļu „Publicitāte”;

• Nav norādīts korekts publicitātes pasākumu skaits, saskaņā ar projekta iesnieguma 6.1.sadaļu „Publicitātes pasākumu plāns”;

• Nav pievienoti realizētās publicitātes pasākuma apliecinoši dokumenti (izdrukas, pasākumu apraksts, izdales materiāli u.t.t);

• Uz iesniegtajiem publicitātes pasākumu apliecinošiem dokumentiem, nav lietots KPFI logo atbilstoši MK. noteikumiem Nr.263 „Par Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi”.

• Nav norādītas visas projektā plānotās aktivitātes saskaņā ar projekta iesnieguma 4.1. sadaļu „Projekta aktivitāšu apraksts”;

• Projekta plānotās aktivitātes norādītas nepilnīgi;

• Kalendārais grafiks atšķiras no izstrādātās noteiktās formas - http://www.lvif.gov.lv/uploaded_files/KPFI/SEG_vadlinijas/Piemeri/PIEMERS_PPstarpposma.pdf

• Kolonnā „Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes” kļūdaini norādīts 1.projekta gads;

• Pārskatā uzrādītām aktivitātēm ir konstatēta novirze no projekta iesnieguma 4.3.sadaļas „Projekta īstenošanas laika grafiks”.

• Nav norādīti visi plānotie rezultāti atbilstoši projekta iesnieguma 3.6.4. sadaļai „Projekta ietvaros plānotie rezultāti”;

• Nav norādītas plānoto rezultātu mērvienības un skaits;

•  Nav pievienoti rezultātus apliecinoši dokumenti. (līgumi, pieņemšanas-nodošanas akti ut.t.).

• Norādīts nepilnīgs projekta nosaukums, nummurs, informācija par Finansējuma saņēmēju;

• Kļūdaini norādīts pārskata periods (visbiežāk pārskata perioda  beigu datums);

 Maksājuma pieprasījuma īss kļūdu kopsavilkums 

• Norādīts nepilnīgs projekta nosaukums, informācija par Finansējuma saņēmēju;

• Kļūdaini norādīts pārskata periods (visbiežāk pārskata perioda  beigu datums).

1. Aprīkojuma iegādes izmaksas pilnā apmērā iekļauti attiecināmajās izmaksās. Tā kā attiecināms izmaksas ir tikai amortizācijas izmaksas, Finansējuma saņēmējam ir 

jāiesniedz Fondā skaidrojums par iekārtu lietošanas laiku.

2. Maksājuma pieprasījuma 4.sadaļas ailē "Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi (latos)" pārsniegtas projekta iesnieguma 2.pielikuma "Projekta aktivitāšu 

izmaksu tāme" norādītās attiecināmās izmaksas. 

3. Ja maksājuma pieprasījumā ir iekļauti PVN maksājumi, tad Finansējuma saņēmējam ir jāiesniedz Fondā skaidrojums, kāpēc tie nav atgūstami saskaņā ar likuma "Par 

pievienotās vērtības nodokli" 10.pantu.

4. Maksājuma pieprasījumā iekļautās preces, pakalpojumi, iekārtas, inventārs u.t.t. Fondam nesniedz pārliecību par to nepieciešamību projekta mērķu sasniegšanai. 

Nepieciešami skaidrojumi no Finansējuma saņēmēja par maksājuma pieprasījumā iekļauto preču, pakalpojumu u.t.t. nepieciešamību projektu mērķu sasniegšanai.  

5. Pieļautas aritmētiskas/neuzmanības kļūdas aizpildot Maksājuma pieprasījuma 4.sadaļu „Attiecināmo izdevumu kopsavilkums” un 5.sadaļu „Pārskata perioda 

attiecināmie izdevumi”.



Pamatojošo 

dokumentu esamība

Sagatavoja: Rasa Štālberga

Nav pievienoti izdevumus pamatojoši dokumenti, tie ir nepilnīgi, ar kļūdām.
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