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Līguma par projekta īstenošanu noslēgšana

pēc atzinuma par PI apstiprināšanu/lēmuma nosacījumu izpildi CFLA ir jāiesniedz:

✓ finansējuma saņēmēja rekvizīti, ja tie ir mainījušies kopš projekta iesnieguma 
iesniegšanas brīža

✓ informācija par amatpersonu/ -ām, kas parakstīs līgumu par projekta īstenošanu 
– atbilstoši statūtiem/ paraksttiesīgās personas pilnvarojumu (ja attiecināms)

✓ Elektroniski parakstāms līgums un citi dokumenti:

- Ja ir vairāki valdes locekļi, kas kopīgi pārstāv sabiedrību, katrs no valdes 
locekļiem elektroniski paraksta dokumentu 

✓Papildu lēmumi (piem., kapitāldaļu turētāju sapulces) par tiesībām slēgt līgumus 
virs noteiktas summas; ilgākus par noteikto termiņu, citi ierobežojumi

Svarīgi: Līgums jānoslēdz  30 darba dienu (pamatoti iemesli – 60 darba dienu) 
laikā kopš lēmuma par PI apstiprināšanu
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CFLA iesniedzamā informācija:
līguma īstenošanas laikā

Nr.
Informācijas/ pārskata 

veids
Veidlapa Iesniegšanas termiņš

1. Iepirkumu plāns

➢ izmaiņas iepirkumu 

plānā

10.02.2015. MK 

noteikumu Nr.77 

1.pielikums

Iesniedzams KP VIS 

10 dd. laikā pēc 

vienošanās/līguma noslēgšanas

➢ tūlīt pēc aktualizēšanas

2. Plānoto maksājuma 

pieprasījumu 

iesniegšanas grafiks

➢ izmaiņas maksājuma 

pieprasījumu grafikā

CFLA izstrādāta veidlapa

Iesniedzams KP VIS 

10 dd. laikā pēc 

vienošanās/līguma noslēgšanas

➢ Aktualizēts - kopā ar kārtējo 

MP

➢ Līdz 1.februārim par kārtējo 

gadu

3. Maksājuma pieprasījums

(atbilstoši grafikam, ne 

retāk kā reizi pusgadā)

10.02.2015. MK 

noteikumu Nr.77 

2.pielikums

Iesniedzams KP VIS 

Atbilstoši vienošanās/līguma 

nosacījumiem – reizi pusgadā 

(t.sk. nulles MP) 
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Līguma vispārējie noteikumi: 
projekta konts, avanss

✓Projekta konta rekvizīti jāiesniedz CFLA kopā ar pirmā avansa maksājuma 
pieprasījumu vai pirmo maksājuma pieprasījumu. Nav noteikts termiņš konta atvēršanai!

✓Avanss: 

✓ Līdz 35% no Kohēzijas fonda finansējuma

✓ Var pieprasīt pa daļām

✓ Pieprasītajai avansa summai jābūt pamatotai

✓ Avansa apguves termiņš – 6 mēneši

✓Nosacījumi avansa saņemšanai vs. projekta konts:

✓ Valsts kase – nav specifisku nosacījumu

✓ Darījuma konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāslēdz 3 pusējs līgums ar FS, 
kredītiestādi, CFLA

✓ Norēķinu konts LV reģistrētā kredītiestādē – jāiesniedz bankas garantija par 
avansa summu

Svarīgi:

Avansa pieprasījumu jāiesniedz brīvā formā (vēstule), pamatojums, skaidrojums, kā 
avanss tiks apgūts, ja nepieciešams, pievienojot pamatojošos dokumentus (noslēgti 
pakalpojumu līgumi uc)
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Līguma vispārējie noteikumi:
termiņi, ierobežojumi

✓Projekta īstenošana – laiks:

✓ maksimālais ilgums – ne ilgāk kā līdz 31.12.2023.

✓Projekta īstenošana – rādītāji: 

✓ Visi projektā plānotie rādītāji jāsasniedz projektā paredzētajā 
laikā

✓Maksājumi projekta ietvaros: 

✓ Avansa un starpmaksājumu maksimālā summa - līdz 90% no 
Kohēzijas fonda finansējuma

Svarīgi:

Ne projekta maksimāli noteikto īstenošanas termiņu, ne rādītāju sasniegšanas 
termiņu nevarēs pagarināt!
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Pārbaudes projekta īstenošanas laikā

✓ iepirkumu pirmspārbaudes (iepirkumu dokumentācijas pārbaudes pēc 
iepirkumu izsludināšanas, iepirkumu norises pārbaudes līdz iepirkumu 
līguma noslēgšanai)

✓ iepirkumu pārbaudes, izskatot maksājuma pieprasījumus

✓ Maksājuma pieprasījumu pārbaudes (rēķini, akti par izpildītajiem
darbiem, noslēgtie līgumi, maksājumi uc.)

✓ Pārbaudes projekta īstenošanas vietā (finanšu, administratīvā, fiziskā
pārbaude)

Svarīgi:
Iepirkumu pirmspārbaudes tiek veiktas izlases kārtībā. Pārbaudes projektu 

īstenošanas vietā – atkarībā no projekta summas, ilguma, sarežģītības. 
Praktiski tiek pārbaudīti visi projekta ietvaros veiktie iepirkumi un veikta 

vismaz 1 pārbaude uz vietas katrā projektā. 
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Biežāk pieļautās kļūdas

✓ Finanšu plūsmas neprecīza plānošana 

✓ Iepirkumu procesa neprecīza plānošana 

✓ Iekārtu specifikācijas

✓ Laiks pārsūdzībām

✓ Secīgu iepirkumu plānošana 

✓ Projekta iesniegums vs reālā dzīve (publicitāte, laika grafiks, darbības uc)

✓ Komunikācijas jautājumi

Svarīgi:
Par jebkādām izmaiņām sākotnēji plānotajās darbībās, laika grafikā uc

informēt sava projekta uzraugu CFLA!!!!
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