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PROJEKTS

� Projekta uzs ākšana
– Vienošanās (papildus vienošanās par izmaiņām)

� Projekta īsteno šana
– Projekta darba uzdevumi, kalkulācija, finansēšanas 

plāns
– Izmaiņas projektā (tāme; darba uzdevumi; finansējuma atlikums)

� Atskaites: ceturkšņa, noslēguma



VIENOŠANĀS nosac ījumi

� 5 dienu laikā inform ēt LVAFa par jebkurām esošām vai nākotnē
iespējamām izmaiņām projekta īstenošanā, finansējuma 
izmantošanā (t.sk. par neplānotu finansējuma atlikumu);

– 2011.gadā neizlietotais NVP finansējuma atlikums – 448,93 Ls
– 2012.gadā neizlietotais NVP finansējuma atlikums – 5967,85 Ls

� ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc finansēšanas plāna apstiprināšanas 
LVAFā iesniegt projekta t āmi (4 eks.), kas sagatavota saskaņā ar 
20.01.2009. MK instrukciju Nr.2 „Kārtība kādā valsts budžeta 
iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, 
apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam”. Ja tāmē
rodas izmai ņas projekta īstenošanas laikā, tad 10 dienu laikā
pēc finansēšanas izmaiņu apstiprināšanas saņemšanas iesniegt 
LVAFā preciz ēto projekta t āmi ;

– Nav laba prakse projekta tāmi precizēt pēc projekta aktivitāšu īstenošanas! 



VIENOŠANĀS nosac ījumi

� ja rodas izmai ņas finans ējuma izlietojum ā, ne vēlāk kā 15 
(piecpadsmit) darba dienas pirms kārtējā mēneša sākuma, 
iesniegt LVAF ā preciz ēto finans ēšanas pl ānu saskaņā ar 
28.12.2010. MK noteikumiem Nr.1220 „Asignējumu 
piešķiršanas un izpildes kārtība”; 

– Jāsniedz skaidrojums par neizpildi. 

� saskaņā ar 23.08.2011. MK instrukcija Nr.8 "Instrukcija par 
valsts budžeta izpildes analīzi“ katru ceturksni iesniegt 
inform āciju LVAF ā par projekta finanšu izlietojumu , lai 
LVAFa varētu sagatavot izpildes analīzi par valsts budžeta
izpildi par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem;

� Iesniegt LVAF ā pārskatus par budžeta izpildi 2013.gad ā
atbilstoši 17.08.2010. MK noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”.



VIENOŠANĀS nosac ījumi

� Iestādei (projekta īstenotājam) ar rīkojumu noteikt atbild īgo 
darbinieku par no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības 
fonds” apakšprogrammas „Nozares vides projekti” 2013.gadā
finansētā projekta īstenošanu, informējot LVAFa par rīkojuma saturu.

� Publicitāte: Jānodrošina inform ācija par Projekta finans ēšanu no 
budžeta programmas „Vides aizsardz ības fonds”.
Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu 

nodrošināšanai.
PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA LATVIJAS VIDES 
AIZSARDZ ĪBAS FONDS



PĀRSKATS PAR PROJEKTA 
ĪSTENOŠANU

Ceturkš ņa pārskati jāiesniedz par sekojošiem 
laika periodiem līdz norādītajiem datumiem:
� par 1.ceturksni (01.janvāris – 31.marts) jāiesniedz līdz 

10.aprīlim; 
� par 2.ceturksni (01.aprīlis – 30.jūnijs) jāiesniedz līdz 

10.jūlijam;
� par 3.ceturksni (01.jūlijs – 30.septembris) jāiesniedz līdz 

10.oktobrim.



PĀRSKATS PAR PROJEKTA 
ĪSTENOŠANU

Noslēguma p ārskats jāiesniedz 1 (viena) 
kalendārā mēneša laikā pēc projekta darbu 
(pasākumu) galīgās izpildes: 

- 2014.gada 15.februāris



CETURKŠŅA PĀRSKATS

� Info par projektu : Projekta nosaukums; Projekta 
īstenotājs; Projekta reģ.Nr.; Pārskata periods par 
kuru tiek sniegta informācija (dd/mm – dd/mm/gggg)

� Projekta aktivit ātes
� Finanšu l īdzek ļu izlietojums p ārskata period ā



CETURKŠŅA PĀRSKATS



CETURKŠŅA PĀRSKATS / finan šu da ļa



CETURKŠŅA PĀRSKATS / finan šu da ļa



CETURKŠŅA PĀRSKATS

� Ceturkšņa pārskatā norādīto dokumentu kopijas 
pārskatam klāt nav jāpievieno. Nepieciešamības 
gadījumā LVAF administrācija ar Jums sazināsies un 
lūgs uzrādīt vai iesniegt nepieciešamos dokumentus 
izlases veidā.

� Visi projekta ietvaros veikto darījumus un 
maksājumus apliecinošie dokumentu oriģināli 
jāglabā 5 gadus no Pārskata iesniegšanas LVAFā.



Piemērs 1



Piemērs 2



NOSLĒGUMA PĀRSKATS

5. Projekta īss apraksts (info par projekta 
ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, 
sasniegtajiem rezultātiem un projekta 
ilgtspēju);

6. Projekta ietvaros veiktie pas ākumi 
(apraksts, pasākuma rezultāts, 
pasākuma un rezultāta dokumentāls 
apliecinājums);

7. Izmaiņas projekta īstenošanas gait ā
(izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta 
pieteikumā, projekta tāmē un darba 
uzdevumā norādīto un faktiski 
realizētajiem pasākumiem un 
finansējuma izlietojumu. Jāpaskaidro 
izmaiņu iemesli, sekas.)



NOSLĒGUMA PĀRSKATS

Pielikumā, bez Projekta 
īstenošanas finanšu pārskata, 
obligāti jāpievieno 9. un 10. 
punktā norādīto dokumentu 
kopijas, kā arī, iespēju robežās, 
6. un 8. punktā norādītie 
dokumenti. Citi dokumenti, t.sk. 
maksājumus un darījumus 
apliecinošie dokumenti, nav 
jāpievieno. Nepieciešamības 
gadījumā LVAFa sazināsies ar 
projekta īstenotāju un lūgs 
uzrādīt vai iesniegt 
nepieciešamos papildus 
dokumentus izlases veidā



NOSLĒGUMA PĀRSKATS / Finan šu da ļa



NOSLĒGUMA PĀRSKATS / Finan šu da ļa

* Maksājumus apliecinoši dokumenti = dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu (maksājumu 
uzdevumi, avansa norēķini, kases izdevumu orderis), kas satur visus nepieciešamos rekvizītus 
atbilstoši normatīvajiem aktiem
** Darījumu apliecinoši dokumenti = dokumenti, kas apliecina darījumu veikšanu (stingrās uzskaites 
pavadzīmes – rēķini, rēķins – faktūra, kvītis, līgumi, čeki, rīkojumi u.t.t.), kas satur visus nepieciešamos 
rekvizītus atbilstoši normatīvajiem aktiem



� Maksājumi no piešķirtā Fonda finansējuma 
Projekta tāmē paredzētajiem pasākumiem 
veicami projekta īsteno šanas laika 
ietvaros ;

� Projekta īstenošanas laikā un pēc tā
pabeigšanas Administrācija ir tiesīga jebkurā
brīdī iepazīties ar Projekta realizācijas gaitu, 
projekta dokumentāciju, kā arī apmeklēt 
projekta realizācijas vietas.



PALDIES PAR UZMAN ĪBU!

INESE IVULĀNE
inese.ivulane@lvafa.gov.lv

tālr. 67503323

www.lvafa.gov.lv


