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Sadarbības iestāde
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• Projekta uzraudzība

Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūra

• konsultācijas;

• projekta īstenošanas 
kontrole;

• pēc-uzraudzība

Projekta vadītājs



Dokumentācija un pārbaudes

Iesniedzamo 
dokumentu pārbaude

• plānoto 
maksājuma 
pieprasījumu 
iesniegšanas 
grafiks (PMPIG);

• iepirkumu plāns;

• iepirkumu 
pirmspārbaudes;

• iepirkumu 
dokumentācija;

• maksājuma 
pieprasījums;

• 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



Maksājumi
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•Avansa maksājums līdz 30% no KF finansējuma
Izmaksā trīs veidos:
1. Kontā valsts kasē;
2. Darījuma kontā kredītiestādē – 3 pusējs līgums (avansa
garantija nav nepieciešama);
3. Kontā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, papildus
jāiesniedz bankas garantija avansa summas apmērā;

Papildus nosacījums avansa izmaksāšanai:
Avansa summa jāiegulda projektā un par to jāiesniedz
Maksājuma pieprasījums 6 mēnešu laikā;

•Starpposma maksājumi par veiktajiem maksājumiem līdz 90
% no KF finansējuma

•Noslēguma maksājums 10 % pēc visu
aktivitāšu pabeigšanas.

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3iJLG-_XQAhUBiCwKHeBsBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-icon%2Fshopping-cart-with-euro-symbol_749322.htm&bvm=bv.141536425,d.bGg&psig=AFQjCNEj86X5DRUwoMGGw6gUTHOLIMSxiw&ust=1481883270982775
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3iJLG-_XQAhUBiCwKHeBsBCcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Ffree-icon%2Fshopping-cart-with-euro-symbol_749322.htm&bvm=bv.141536425,d.bGg&psig=AFQjCNEj86X5DRUwoMGGw6gUTHOLIMSxiw&ust=1481883270982775


Iepirkumi

04.06.2013. MK noteikumiem Nr.299

«Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem»
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Piegādes, 
pakalpojumi 

līdz 70 000 EUR

Būvdarbi < 170 000 
EUR

Brīvi izvēlēta 
procedūra;

Jāievēro interešu 
konflikta novēršanas 
noteikumi;

Jāveic izdevumu 
efektivitātes izvērtēšana

Piegādes, 
pakalpojumi 

no 70 000 EUR

Būvdarbi >170 000  
EUR

MK noteikumos Nr.299 
noteiktā procedūra;

Jāievēro interešu 
konflikta novēršanas 
noteikumi;

Jāveic izdevumu 
efektivitātes izvērtēšana



Informācijas un publicitātes 
pasākumi

Vairāk: http://www.esfondi.lv/vizualo-prasibu-elementi
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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

Informācija par 

projektu tīmekļvietnē 
(ja tāda izveidota)

• ne retāk kā reizi 3 
mēnešos projekta 
īstenošanas laikā



Pastāvīgās plāksnes un stenda noformējama 
paraugs

http://www.esfondi.lv/maketu-riks 7



Projekta pēc-uzraudzība
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CFLA:

Pēcpārbaudes

Finansējuma saņēmējs:

Katru gadu līdz 31.janvārim 
Ekonomikas ministrijā iesniedz 
pārskatu par enerģijas patēriņu 

ēkā

Pēcuzraudzība

5 gadi pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas



Paldies par uzmanību!


