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Iesniedzamie dokumenti KP VIS 10 darba dienu 
laikā pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas

1. projekta iepirkumu plāns (IP)
▪ iekļauj informāciju par iepirkuma līguma priekšmetu, paredzamo 

līgumcenu un plānotajiem iepirkumiem
▪ jānorāda preces, pakalpojumi, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma 

līgumu
▪ Plānojot iepirkumus, jāņem vērā visas pasūtītāja vajadzības kopumā 

iestādes līmenī

2. plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (PMPIG) -
kādos termiņos (datumos) un kādā apmērā finansējuma saņēmējs plāno 
CFLA iesniegt:

▪ avansa maksājuma pieprasījumus
▪ starpposma maksājuma pieprasījumus
▪ noslēguma maksājuma pieprasījumu

Kalendārā gada iesniegto MP plāna izpilde – vismaz 75% pret sākotnēji 
PMPIG plānoto (MK 16.12.2014. not. Nr.784 51.2 - 51.5 p.)!

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, aktualizē 
projekta IP un PMPIG un iesniedz to izskatīšanai CFLA.
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Maksājuma pieprasījumi (MP) – informācija par faktiski veiktiem 

projekta izdevumiem un īstenošanas progresu

Starpposma MP - iesniedz ne retāk kā 1x par katriem 6 projekta īstenošanas 
mēnešiem 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā perioda beigām
▪ MP Nr.1 kā pārskata sākuma datumu norāda 01.01.2022., beigu datumu –

līguma/vienošanās noslēgšanas mēneša beigu datums
▪ MP var iesniegt arī biežāk – par katriem 3 mēnešiem

Noslēguma MP - iesniedz 10 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa 
beigām vai pēc pēdējā finansējuma saņēmēja veiktā maksājuma, ja maksājums 
veikts ne vēlāk kā 20 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām

MP pārskata periodus norāda par pilniem mēnešiem!

Avansa MP* - var pieprasīt pa daļām vai kā vienreizēju maksājumu
▪ Avansa un starpposma maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no 

projektam piešķirtā finansējuma kopsummas
▪ 6 mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas finansējuma saņēmējam 

ir jāiesniedz starpposma MP saņemtā avansa maksājuma apmērā

*MK 17.03.2015. noteikumi Nr.130 «Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.–2020.gada 
plānošanas periodā» 5.sadaļa. 3



MP pārbaude un maksājumu veikšana*

Avansa MP – 10 darbdienu laikā no avansa MP saņemšanas
▪ vienlaikus tiek izvērtēts avansa nepieciešamības pamatojums, 

lietderība (ņemot vērā arī plānotās projekta darbības) un 
pamatojošie dokumenti

Starpposma MP - 20 darbdienu laikā pēc visu pieprasīto 
izdevumus pamatojošo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas

Noslēguma MP - 60 darbdienu laikā pēc noslēguma MP 
saņemšanas un izvērtēšanas

Ja nepieciešami precizējumi/papildus informācija, tad šie 
izskatīšanas un apmaksas termiņi var tik pagarināti par 10 
darbdienām no precizējumu/papildu informācijas saņemšanas 
dienas.

*Atbilstoši MK 10.02.2015. noteikumiem Nr.77 «Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā» 4



Projekta attiecināmo izdevumu pamatojošie dokumenti*

Iesniedzami pie MP 5 darbdienu laikā pēc CFLA pieprasījuma izlases veida 

pārbaudes veikšanai:

▪ iekļauto izdevumu pamatojošie dokumenti (rēķini, čeki, avansa norēķini, 

maksājumu uzdevumi, bankas konta izdrukas u.c.) un visi pārējie 

dokumenti, kas saistīti ar projekta darbībām un sasniegtajiem rezultātiem

(līgumi, rīkojumi, pieņemšanas-nodošanas akti u.c.) un kas pamato un 

apliecina veiktos maksājumus (kopijas). 

Uz pamatojošo dokumentu oriģināldokumentiem norāda projekta numuru, 

saskaņā ar noslēgto vienošanos/līgumu par projekta īstenošanu.

MP iekļautie izdevumi tiks salīdzināti arī pret projektā un mākslinieciskā 

pasākumu plānā paredzētajām darbībām un izmaksām.

* Iesniedzami atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām Nr.2.5. «Vadlīnijas par Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pārbaudēm 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā» www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/2.5.parbauzu_vadlinijas_19.02.2020_v4.pdf 5
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Vienkāršoto izmaksu vienotās likmes*

1. Netiešo izmaksu vienotā likme 15% apmērā no tiešajām attiecināmajām 
personāla izmaksām.
▪ projekta attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu 

sasniegšanu, bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus projekta 
veicamo darbību realizācijai un projekta rezultātu sasniegšanai

2. Tiešās attiecināmās projekta vadības un īstenošanas personāla 
atlīdzības izmaksas – tiek piemērota vienotā likme 20% apmērā no 
pārējām darbību īstenošanas tiešajām izmaksām.

Pamatojošie dokumenti par netiešo izmaksu vienoto 15% likmi un par projekta 
vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksu vienoto 20% likmi CFLA 
nav jāiesniedz.

Iesniegtajos MP šīs abas vienotās likmes (gan 15%, gan 20%) summas  
aprēķināsies automātiski.

*Atbilstoši vadošās iestādes vadlīnijām Nr.2.8. «Vadlīnijas par vienkāršoto izmaksu izmantošanas iespējām 
un to piemērošana ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā» 
www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_vienkarsotas_izmaksas.pdf 6

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_vienkarsotas_izmaksas.pdf


Papildus pieejamā informācija

▪ CFLA mājas lapas sadaļā «Palīgs finansējuma 
saņēmējiem»:

www.cfla.gov.lv/lv/paligs-finansejuma-sanemejiem

▪ Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas: 
www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

▪ Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētie 
materiāli:

www.iub.gov.lv/lv/tiesibu-akti
www.iub.gov.lv/lv/skaidrojumi-un-ieteikumi
www.iub.gov.lv/lv/biezakie-jautajumi
www.iub.gov.lv/lv/zalais-publiskais-iepirkums
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Paldies par uzmanību!


