
Projektu praktiskā īstenošana:
izmaksas, pamatojošie dokumenti.

1.2.1.1.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru 
ietvaros” otrā atlases kārta; 30.03.2016.
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 Prasības pamatojošiem dokumentiem

 Izmaksu pozīcijas

 Pārbaudes projekta īstenošanas laikā

 Publicitātes prasības

2



Projektu ieviešanas cikls
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Līgums 

Aktivitāšu 
realizēšana

Mērķa un 
uzraudzības rādītāju 

sasniegšana



Līgums par ES līdzfinansējuma 
noslēgšanu

Jāizlasa:

Līgums un tā pielikumi

Projekta iesniegums

Ministru kabineta 
noteikumi Nr.2

Citi normatīvie akti

Princips: PROJEKTS TIEK REALIZĒTS PAR FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJA LĪDZEKĻIEM 4



Līgums par ES fondu finansējumu

iesniedzamā informācija/pārskati

• Līdz līguma noslēgšanai pēc CFLA 
pieprasījuma

• Brīvā formā

Parakstu 
parauga 
kartīte

• 10 darba dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas

• 10.02.2015. MKN Nr.77 1.pielikums

Iepirkuma 
plāns

• 10 darba dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas

• CFLA izstrādāta veidlapa
PMPIG

Jānoslēdz 30 darba dienu laikā no lēmuma par projekta iesnieguma (PI) apstiprināšanu vai atzinuma pieņemšanas par PI izvirzīto nosacījumu izpildi
5



Līguma grozījumi

• Ierosinot grozījumus līgumā, iesniedz:

 Izziņu par līguma grozījumiem;

 Koriģētās projekta iesnieguma veidlapas sadaļas 
un/vai pielikumus;

 Dokumentus, kas pamato grozījumu 
nepieciešamību

Līguma grozījumu priekšlikums tiek izvērtēts 20 darba dienu laikā 6



Līguma grozījumi

Ja mainās paraksttiesīgā persona

• 5 darba dienu laikā iesniedz CFLA 
parakstu paraugus

Ja izmaiņas Finansējuma saņēmēja 
pamatdatos

• 3 darba dienu laikā rakstiski paziņo 
CFLA par izmaiņām 
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Maksājumu pieprasījums I
Normatīvais regulējums
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• MK 10.02.2015. noteikumi Nr. 77 Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 
2014.–2020.gada plānošanas periodā
2.pielikums

• VI izstrādātās un 02.06.2015. apstiprinātās 
Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 
noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā
http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

• CFLA vadlīnijas/metodiskie norādījumi MP 
aizpildīšanai

http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi


Maksājuma pieprasījums II
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•Pārskata perioda sākuma datums ir projekta darbību īstenošanas 
uzsākšanas datum vai līguma noslēgšanas datums

•Iesniedz visus izdevumus pamatojošos dokumentus

Pirmais 
maksājuma 

pieprasījums

•Var saņemt ātrāku maksājumu (līdz 75% no iesniegtā 

maksājuma pieprasījuma)
•Iesniedz atzinumus un/vai eksperta vērtējumus par pētniecības 
projektiem

•Iesniedz izdevumus pamatojošos dokumentus pēc CFLA 
pieprasījuma 3 darba dienu laikā

Nākamie 
maksājuma 
pieprasījumi

•Iesniedz 2 (divu) nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa 
beigām vai

•Pēc Finansējuma saņēmēja pēdējā maksājuma veikšanas (ne vēlāk 
kā 20 darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām)

•Iesniedz atzinumus un/vai eksperta vērtējumus par pētniecības 
projektiem

•Var saņemt ātrāku maksājumu (līdz 75% no iesniegtā 
maksājuma pieprasījuma)

•Iesniedz izdevumus pamatojošos dokumentus pēc CFLA 
pieprasījuma

Noslēguma 
maksājuma 

pieprasījums



Maksājumu pieprasījuma 
izskatīšanas termiņi

!Maksājumu pieprasījumu termiņš pagarinās par papildu pieprasīto dokumentu iesniegšanas laiku! 

1
0

10 darba dienas «ātrākais» 
maksājumu pieprasījums

20 darba dienas starpposma 

maksājumu pieprasījumi

60 darba dienas noslēguma 
maksājumu pieprasījums



Izmaksu attiecināmība

 Paredzētas Projektā

 Pamatotas ar atbilstošiem rēķiniem un apmaksas 
dokumentiem

 Veiktas atbilstoši īstenotiem un noslēgtiem līgumiem, 
t.sk., iepirkumu līgumiem:

• iepirkumi veikti, ievērojot atbilstošo normatīvos aktu nosacījumus
• ievēroti visi līgumu nosacījumi
• iepirkumu līgumu izpildes laikā nav veikti būtiski līguma grozījumi

 Veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības 
principus

 Ievēroti normatīvie akti

1
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Prasības pamatojošiem 
dokumentiem

 Jānodrošina atsevišķa grāmatvedība uzskaite

 Jānorāda projekta identifikācijas numurs visos 
ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos

 Jāiesniedz apstiprināta bankas konta izraksta 
kopija (par veiktajiem maksājumiem)

 Jāiesniedz izmaksu apliecinošo dokumentu 
kopijas

 Jānodrošina dokumentu uzglabāšanu 10 gadus 
no valsts atbalsta piešķiršanas brīža

1
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Izmaksu pozīcijas

Projekta īstenošanas izmaksas pētniecības 
projektu īstenotājiem(valsts atbalsts)

Kompetences centra tiešās attiecināmās 
izmaksas, t.sk., projekta vadības izmaksas (de 
minimis)

Pētniecības projektu īstenotāju projekta 
vadības izmaksas (valsts atbalsts)

Neparedzētie izdevumi līdz 5% apmērā 
pētniecības projektu īstenotājiem (de minimis)

1
3



Pārbaudes projekta 
īstenošanas laikā

1 mēneša laikā pēc līguma parakstīšanas CFLA 

izvērtē projekta risku. Risks tiek pārvērtēts reizi 

projekta gadā. 

Iepirkumu pirmspārbaudes
• Dokumentācijas pārbaude

• Norises pārbaude

Pārbaudes projekta īstenošanas vietā
• Projekta dokumentācija

• Izmaksu attiecināmība

• Dubultais finansējums

• Atbilstība projektā paredzētajam

• Publicitātes prasību ievērošana

• Horizontālie principi 

1
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Publicitātes 
prasības

• Normatīvie akti un vadlīnijas:

 17.12.2013. Regulas
Nr.1303/2013 XII pielikuma
2.2.punkts

 17.02.2015. MK noteikumi
Nr.87 “Kārtība, kādā Eiropas
Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda ieviešanā
2014.-2020.gada plānošanas
periodā nodrošināma
komunikācijas un vizuālās
identitātes prasību ievērošana”

 Vadošās iestādes “Eiropas
Savienības fondu 2014.-
2020.gada plānošanas perioda
publicitātes vadlīnijas Eiropas
Savienības fondu finansējuma
saņēmējiem”

• http://www.esfondi.lv/upload/0
0-
vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fo
ndu_publicitates_vadlinijas_201
4-2020_13.07.2015.pdf

 Infografika “Publicitātes
prasības Eiropas Savienības
fondu finansējuma saņēmējiem.
2014.-2020.gada plānošanas
periods”

• http://www.esfondi.lv/upload/1
4-
20_gads/Publicitates_vadlinijas_
14-20_infografika.png

Informatīvs plakāts

Informācija mājaslapā

Dokumenti

!Obligātās publicitātes prasības attiecināmas arī uz sadarbības partneriem! 1
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http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
http://www.esfondi.lv/upload/14-20_gads/Publicitates_vadlinijas_14-20_infografika.png


Paldies par uzmanību!

Ieva Siliņa
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Tālr.: 27025574
E-pasts: ieva.silina@cfla.gov.lv


