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Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem energoresursiem

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 4.2. sadaļu „Publicitātes pasākumu veidi”.

• Nav norādīts pareizs plānoto un veikto publicitātes pasākumu skaits saskaņā ar projekta iesnieguma 4.2. sadaļu „Publicitātes pasākumu veidi” un saskaņā ar Ministru 

kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 441 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz 

atjaunojamajiem energoresursiem" nolikums” 66.1, 66.2. un 66.3. punktiem.

• Nav pievienoti realizēto publicitātes pasākumu apliecinošie dokumenti (izdrukas, fotogrāfijas, pasākumu apraksts, izdales materiāli utt).

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

instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumi” norādītajam.

• Nav norādītas visas projektā plānotās aktivitātes atbilstoši projekta iesnieguma 2.10.sadaļā „Projekta īstenošanas laika grafiks” un 2.pielikumā  „Projektu izmaksu tāme 

” norādītajām galvenajām pozīcijām.

• Projekta plānotās aktivitātes norādītas nepilnīgi.

• Kolonnā „Faktiski uzsāktās/veiktās aktivitātes” kļūdaini norādīts 1.projekta gada periods.

• Kavējas projektu aktivitāšu īstenošana (finansējuma saņēmējam izvērtēt aktuālo laika grafiku, un nepieciešamības gadījumā iesniegt Fondā Līguma grozījumus kopā ar 

aktualizētu projekta iesnieguma 2.9. sadaļu „Projekta īstenošanas laiks” un 2.10. sadaļu „Projekta īstenošanas laika grafiks”.

• Nav norādīta pilnīga informācija par veiktajiem/plānotajiem iepirkumiem.

• Netiek veikti iepirkumi, saskaņā ar Fondā iesniegto Iepirkuma plānu un netiek iesniegti aktualizēti Iepirkuma plāni atbilstoši Projekta Līguma vispārīgo noteikumu 5.1. 

punkta nosacījumiem.

• Ailē „Faktiski sasniegtie rezultāti” ar „X” nav pareizi norādīti sasniegtie projekta rezultāti.

• Nav pareizi norādīts 1. projekta gada periods kolonnā „Faktiski sasniegtie rezultāti”.

• Nav norādīti visi plānotie rezultāti atbilstoši projekta iesnieguma 2.11. sadaļai „Projektā sasniedzamie rādītāji”, kā arī nav norādīti visi projektā plānotie fiziskie rādītāji 

(piemērs- saules kolektoru uzstādīšana 1 gab.). 

• Nav norādītas plānoto rezultātu mērvienības un skaits.

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

• Norādīts nepilnīgs projekta nosaukums, numurs, informācija par Finansējuma saņēmēju.

• Starpposma pārskats nav cauršūts un nav atbildīgās personas paraksti tam paredzētajās vietās. 

• Kļūdaini norādīts pārskata periods (vai pārskata sākuma, vai pārskata perioda beigu datums, vai abi kopā).

• Nav pievienotu projektētāju pieredzes apliecinoši dokumenti, taču šī prasība projektētājam norādīta projekta iesniegumā.

• Izdrukājot un iesniedzot Fondā Starpposma pārskatu vai Starpposma maksājuma pieprasījumu, pārliecinieties, vai izdrukātajā versijā parādās visas kolonas un pilns 

teksts.

• Ir norādīts, ka ir radušās problēmas projekta ieviešanas laikā, taču informācija par problēmām ir norādīta nepilnīga, un nav sniegti sīkāki skaidrojumi.
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Sagatavoja: Rasa Štālberga

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

 Maksājuma pieprasījuma īss kļūdu kopsavilkums 

• Norādīts nepilnīgs projekta nosaukums, informācija par Finansējuma saņēmēju.

• Ir iesniegti izdevumus attaisnojošie dokumenti (rēķini, līgumi utt.), bet nav iesniegta aizpildīta maksājuma pieprasījuma veidlapa 

(http://www.lvif.gov.lv/uploaded_files/KPFI/20110321/3.piel_Maksajumu_Pieprasijums_RES_FOS_21.03.2011.xls).

• Nav norādīts korekts pārskata sākuma/beigu datums 1.4. punktā.

• Maksājuma pieprasījuma 1.3. punktā norādīts noslēguma maksājums, bet tā kā ir iesniegts starpposma maksājuma pieprasījums, tad nav jānorāda summa ailē 

„Noslēguma maksājuma (LVL)”.

• Nav iesniegtas Līgumiem klāt pievienotas detalizētas tāmes, ar galvenajām izmaksas veidojošajām pozīcijām.

• Svešvalodā iesniegtajiem dokumentiem nav klāt pievienots tulkojums.

• Iesniegtie rēķini nav iegrāmatoti, saskaņā ar 2003.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 8. 

punktu.

• Neprecīzi aizpildīta maksājuma pieprasījuma 5. sadaļa „Pārskata perioda attiecināmie izdevumi” (nav pareizi norādīti dokumentu numuri, datumi, kā arī norādītās 

kopsummas nav aritmētiski pareizas.)


