
MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS PROGNOZE 

Finansējuma saņēmējs Fonda rakstiskā pieprasījumā norādītajā datumā iesniedz 

Fondā Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozi. Šī informācija ir 

nepieciešama, lai: 

 rūpīgi izplānotu valsts budžeta ieņēmumus un izdevumus; 

 sagatavotu finansēšanas plānus: ikmēneša, ceturkšņa, iknedēļas izdevumu 

prognozes; 

 sagatavotu priekšlikumus grozījumiem likumā par valsts budžetu. 

Finansējuma saņēmējam ir pieejami šādi maksājumu veidi:  

 avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta 

finansējuma summas, ja finansējuma saņēmējs ir LR reģistrēts sīkais (mikro), 

mazais vai vidējais komersants vai zinātnisko institūciju reģistrā 

reģistrēta zinātniska institūcija vai avansa maksājums līdz 50 % no 

projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas, ja 

finansējums saņēmējs ir pašvaldība vai izglītības iestāde; 

 viens starpposma maksājums, kura summa nav lielāka par 75 % no 

projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas; 

 noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto 

avansa maksājumu un starpposma maksājumu, nepārsniedz projektam 

apstiprinātā kopējā finansējuma summu. 

Saskaņā ar projekta līguma Vispārīgo noteikumu 6.11.punktu, finansējuma 

saņēmējam izmaksātā avansa summa tiek dzēsta no nākamajiem starpposma 

maksājumiem ieturot līdz 60% apmērā no maksājuma pieprasījumā ietvertā KPFI 

finansējuma apjoma. 

Starpposma maksājuma pieprasījumus finansējuma saņēmējs var iesniegt ne biežāk 

kā vienu reizi projekta īstenošanas laikā. Norādot starpposma un noslēguma 

maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus, ir jāņem vērā, ka maksājuma 

pieprasījumi ir iesniedzami vienlaicīgi ar starpposma vai noslēguma pārskatu, līdz ar 

to maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datumam jāsakrīt ar attiecīgā pārskata 

iesniegšanas datumu: 

 starpposma maksājuma pieprasījums – līdz projekta ceturksnim sekojošā 

mēneša 20. datumam; 

 noslēguma maksājuma pieprasījums – 1 mēneša laikā pēc projektu 

aktivitāšu pabeigšanas 



 

PARAUGS – Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze  

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze 

Nr. 

Maksājuma 

pieprasījuma 

veids 

Plānotais maksājuma pieprasījuma apjoms 

Plānotais 

iesniegšanas 

datums 

p.k. 

Attiecināmo 

izdevumu 

summa 

KPFI 

finansējums
1
 

Finansējuma 

saņēmēja 

finansējums 

Segtā izmaksātā 

avansa summa 

(LVL) 

 (līdz 60% no 2) 

Maksājuma 

pieprasījuma 

summa  

  1 2 3 4 5 

1 Avansa
2
       75 000 01.12.2010 

2 Starpposma
7
 60 000 45 000 15000 27 000 18 000  20.06.2011.

3
 

3 Noslēguma 140 000 105 000 35000 48 000 57 000  01.10.2011.
4
 

KOPĀ: 200000 150000 50000
5 

75 000 150 000
6
   

1 
Saskaņā ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto atbalsta intensitāti (%). Piemērā ir lietota finansējuma 

intensitāte 75%. Attiecināmo izmaksu summa – 200 000 LVL.  

2 
Vienāds vai mazāks par projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto avansa summu. 

3 
Sakrīt ar starpposma pārskata iesniegšanas datumu – līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam. 

4 
Sakrīt ar noslēguma pārskata iesniegšanas datumu – viena mēneša laikā no projekta aktivitāšu pabeigšanas. 

5 
Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto finansējuma saņēmēja līdzfinansējuma summu. 

6
 Sakrīt ar projekta līguma Speciālo noteikumu 4.punktā noteikto KPFI finansējuma summu.  

7 
Nedrīkst pārsniegt projekta līguma Speciālo noteikumu 4. punktā noteiktos ierobežojumus. 

 


