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Prezentācijas saturs

1. Vērtīgi padomi

2. Projekta īstenošanas pamata posmi

3. Biežāk pieļautās kļūdas



Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra



Aicinām izmantot KPVIS informācijas apmaiņai

Informācija kā kļūt par KPVIS lietotāju ir pieejama:
http://cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20

http://cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20


Aicinām izmantot «Finansējuma saņēmēja 
palīgu»

Informācija ir pieejama:
http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-

sanemejiem

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem


Iepirkumu plāna un plānoto 
maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 

grafika iesniegšana 

Abi dokumenti jāiesniedz 10 darba dienu laikā 
pēc līguma ar CFLA noslēgšanas.

Ērtāk ir iesniegt KPVIS.



Iepirkumi, to pārbaudes 

Atbalsta saņēmējiem ir saistoši MK noteikumi Nr.104* 

* 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.104 «Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» 



Palīgmateriāls

Ja ir šaubas, vai rīcība ir pareiza, to var pārbaudīt, izmantojot 

Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās metodikas MK noteikumu 

Nr.104 procedūru pārbaudei.

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

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


Maksājuma pieprasījuma veidi

1.Avansa maksājums (ja tāds ir paredzēts 
specifiskā atbalsta mērķa MK noteikumos)

2.Starpposma maksājuma pieprasījums

3.Noslēguma maksājuma pieprasījums

Maksājuma pieprasījumu var iesniegt:

Izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas 
sistēmu

Elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu

Izdrukātu papīra formā

9

Noslēguma 
maksājuma 

pieprasījums

(ERAF daļa nevar būt 
mazāka par 10% no 

ERAF finansējuma)

Starpposma 
maksājuma 

pieprasījums
(jāiesniedz ne retāk kā 
reizi par katriem trīs 
projekta īstenošanas 
mēnešiem 2 nedēļu 
laikā pēc attiecīgā 
perioda beigām)

Avansa 
maksājums 

(nevar pārsniegt 35% no 
ERAF finansējuma, var 

izņemt daļās, jāizlieto 18 
mēnešu laikā no dienas, 
kad noslēgts līgums par 

projekta īstenošanu)

Iekļauj faktiski veiktos izdevumus un 
dzēš avansu, ja tāds tika izmaksāts



Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot 
projektu

- Netiek iesniegts un aktualizēts plānoto maksājumu pieprasījumu

iesniegšanas grafiks un iepirkumu plāns.

- Iepirkumu plānā kā «zaļais iepirkums» norādītas iekārtas, kas

nekvalificējās «zaļā iepirkuma» prasībām.

- Avansa maksājumam netiek pievienoti pamatojošie dokumenti.*

- Progresa pārskatos netiek atspoguļots aktuālais projekta

īstenošanas progress.

* Pamatojošo dokumentu saraksts pieejams (http://cfla.gov.lv/userfiles/files/1214_attiecinamo_izmaksu_dok_saraksts.pdf )

http://cfla.gov.lv/userfiles/files/1214_attiecinamo_izmaksu_dok_saraksts.pdf


Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot 
projektu (II)

- Maksājuma pieprasījumos ir nekorekti aizpildītas sadaļas,

netiek pievienoti izdevumus pamatojošie dokumenti.

(CFLA mājaslapā sadaļā http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-

sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums pieejami aizpildīšanas ieteikumi)

- Attiecināmajās izmaksās tiek iekļautas apmācību, piegādes

izmaksas, kas nav attiecināmas MK noteikumu Nr.293*

38.punkta izpratnē.

- Visos ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos nav

norādīts projekta identifikācijas numurs.

(piemēram, «LĪGUMS AR CFLA Nr.1.2.1.4/16/A/000»)

*Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr. 293 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai
ražošanā" īstenošanas noteikumi”

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem/starpposma-maksajuma-pieprasijums


Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot 
projektu (III)

- Veicot publikācijas mājaslapā par projekta īstenošanas

progresu, netiek ievērotas vizuālās identitātes prasības.

Vadlīnijas pieejamas http://esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi, maketu izstrādes rīks pieejams
http://esfondi.lv/maketu-riks.

- Netiek iesniegtas garantijas, kas ir nepieciešamas

maksājuma veikšanai atbalsta saņēmējam atbilstoši MK

noteikumu Nr.293 prasībām*.

- Tiek iesniegtas garantijas, kas ir nepieciešamas

maksājuma veikšanai atbalsta saņēmējam, taču ar

neatbilstošu derīguma termiņu.

*Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr. 293 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai
ražošanā" īstenošanas noteikumi”

http://esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi
http://esfondi.lv/maketu-riks


Biežāk pieļautās kļūdas, īstenojot 
projektu (IV)

- Tiek ierosināti grozījumi, kas nav atbalstāmi.

(!) ar grozījumiem nevar:

* palielināt ERAF finansējuma apjomu vai

* samazināt sasniedzamos rādītājus

Jāizvērtē, vai grozījumi neietekmē aģentūras apstiprināto projekta iesnieguma

vērtējumu un vai izpildās MK noteikumu Nr.293 VI. sadaļā minētie projekta

īstenošanas nosacījumi.

- Pagarinot projekta īstenošanas termiņu, netiek pagarināts

iesniegto garantiju derīguma termiņš.



Lai izdodas veiksmīga un kvalitatīva 
inovatīvu projektu iesniegumu 

sagatavošana un projektu 
īstenošana!



Paldies par uzmanību!


