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Projekta uzraudzība I

2

• Projekta uzraudzība

Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra

• konsultācijas;

• projekta īstenošanas 
kontrole;

• pēc-uzraudzība

Projekta vadītājs



Projekta uzraudzība II

Iesniedzamo 
dokumentu pārbaude

• plānoto maksājuma 
pieprasījumu 
iesniegšanas 
grafiks;

• iepirkuma plāns;

• iepirkuma 
dokumentācija;

• maksājuma 
pieprasījums;

• atskaites par 
specifisko 
atbilstības kritēriju 
un kvalitātes 
kritērijiem;

• u.c.

Pārbaudes projekta 
īstenošanas vietā

• pirmslīguma
pārbaude;

• pārbaudes projekta 
īstenošanas laikā;

• pārbaudes pēc 
pēdējā maksājuma 
veikšanas 
(pēcpārbaudes)

Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumi Nr.77 “Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 3



Pārbaudes projekta īstenošanas vietā I

Pirmslīguma
pārbaude

• lai pārliecinātos par projekta faktisko ieviešanu vai faktiskajiem 
projekta īstenošanas apstākļiem;

• projekta iesniedzējs tiek informēts vismaz 3 darbdienu laikā pirms 
pārbaudes veikšanas 

Pārbaude projekta 
īstenošanas vietā 

• lai pārliecinātos, vai projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu par 
projekta īstenošanu un izdevumi, kas pretendē uz atmaksu no Eiropas 
Savienības fonda līdzekļiem, ir faktiski veikti un ir attiecināmi;

• finansējuma saņēmējs tiek informēts vismaz 5 darbdienu laikā pirms 
pārbaudes veikšanas 

Pārbaude pēc 
pēdējā maksājuma 

veikšanas

• lai pārliecinātos par projekta rezultātu saglabāšanu un ilgtspēju
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Pārbaudes projekta īstenošanas 
vietā II

Dokumentu 
pārbaude

• ar maksājuma 
pieprasījumu 
iesniegto 
dokumentu 
oriģināli;

• citi dokumenti

Fiziskā pārbaude

• iegādāto 
pamatlīdzekļu 
pārbaude

Informācijas un 
publicitātes 

pasākumu pārbaude

• plakāts/stends;

• atbilstošs 
noformējums
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Informācijas un publicitātes 
pasākumi

Praktiskie piemēri:
EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU 2014 – 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA PUBLICITĀTES VADLĪNIJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJIEM
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ERAF finansējums 
nepārsniedz 500 000 

euro

• informatīvais 
plakāts projekta 
īstenošanas laikā

ERAF finansējums 
pārsniedz 500 000 

euro

• pagaidu 
informatīvais 
stends projekta 
īstenošanas laikā;

• pastāvīgs 
informācijas stends 
vai plāksne



Pasākuma "Atbalsts jaunu produktu 
ieviešanai ražošanā" mērķis

7Foto: http://medcitynews.com/

• izstrādāt un ieviest ražošanā jaunus 
produktus un tehnoloģijas;

• palielinot privātā sektora ieguldījumus 
pētniecībā, attīstībā un inovācijās

Kas?

• unikālas komponentes vismaz 20% apmērā 
no eksperimentālās tehnoloģijas izmaksām Kā?



Projekta īstenošana I
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• projektu var uzsākt pēc projekta iesnieguma
iesniegšanas Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (CFLA);

• īpašums, tai skaitā zeme, kurā projekta
ietvaros veiks sākotnējos ieguldījumus, ir
projekta iesniedzēja īpašumā vai projekta
iesniedzējam uz to ir zemesgrāmatā reģistrētas
nomas tiesības uz visu projekta īstenošanas un
uzraudzības periodu;

• projekta īstenošanai ir iespējams saņemt
avansu līdz 35% no ERAF finansējuma:

− jāiesniedz pamatojums un Eiropas Savienībā reģistrētas
kredītiestādes pirmā pieprasījuma garantija par avansa
summu;

− jāizlieto 18 mēnešu laikā no dienas, kad noslēgts līgums
par projekta īstenošanu;

• projektu īsteno ne ilgāk kā 3 gadus no dienas,
kad projekta iesniedzējs noslēdzis līgumu ar
CFLA.



Projekta īstenošana II

Eksperimentālās tehnoloģijas
iegāde

• atbilstoši tirgus 
nosacījumiem no trešajām 
personām;

• Jauna (nav lietota);

• pārvietojamā tehnika tikai 
atbilstoši MK noteikumu* 
nosacījumiem;

• apdrošināšana

Eksperimentālās tehnoloģijas
ekspluatācija

• testē, veicot saimniecisko 
darbību līdz tehnoloģiju 
gatavības līmenim Nr.8 
(ieskaitot);

• Latvijas Republika;

• projekta īstenošanas nozarē;

• ilgtermiņa ieguldījums;

• intelektuālā īpašuma 
tiesības 

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”
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Projekta pabeigšana

1
0

 Eksperimentālā tehnoloģija:

• ir izgatavota un uzstādīta projekta 
iesniegumā norādītajā projekta 
īstenošanas vietā (Latvijas Republikā);

• ir darba kārtībā un tiek izmantota 
projektā paredzētās saimnieciskās 
darbības veikšanai (jauna produkta 
ražošana!). 

 Radītās P&A darba vietas.



Projekta pēc-uzraudzība

1
1

CFLA:

Pēcpārbaudes + Atskaites

Finansējuma saņēmējs:

Saimnieciskā darbība

+

Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija 
vai patents 

+

Ieguldījumi P&A

+

P&A darba vietas

MVU 

3 gadi pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas

Lielie komersanti 

5 gadi pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas



Paldies par uzmanību!


