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Projekta ieviešanas cikls 

 



Pēc projekta iesniegšanas 
 Informācijas sniegšana Sadarbības iestādēm 

 Sadarbības iestādes lēmumu pārsūdzēšana 

 Līguma slēgšana ar Sadarbības iestādi 

 Fiziskās pārbaudes (pirms, īstenošanas laikā un 
pēc) 

 Iepirkums:  

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-

programmas-pasakumi/iepirkuma-procedura/ 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/iepirku
ma_not_299_0.pdf 

 Citi līgumi 

 Iespējamās izmaiņas projektā 
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PROJEKTA KVALITĀTES UN 
RISKU VADĪBA 
 Projekta kvalitātes vadība ir procesu kopums, kas nodrošina 

projekta atbilstību noteiktām prasībām!  

 Kvalitātes vadība ietver: 

 Kvalitātes plānošana- projekta kvalitātes prasību un standartu 
identificēšana, kvalitātes prasību un standartu nodrošināšanas 
plānošana 

 Kvalitātes nodrošināšana- regulāra projekta izpildes 
novērtēšana, lai pārliecinātos, ka projekts tiek izpildīts saskaņā 
ar kvalitātes prasībām 

 Kvalitātes kontrole- projekta rezultātu novērtēšana atbilstoši 
kvalitātes prasībām un kvalitātes prasību cēloņu ietekmes 
mazināšana 

 



Risku vadība  

Veicot risku analīzi jāatbild uz četriem 

būtiskiem jautājumiem: 

 Kas var kavēt projekta mērķu 

sasniegšanu? 

 Kā riska iestāšanās var kavēt projekta 

mērķa sasniegšanu? 

 Ko varam darīt lai risks neiestājas? 

 Kā rīkosimies ja risks iestāsies? 

 



FINANŠU VADĪBA  
 Ar projekta īstenošanu saistīto ieņēmumu un izdevumu 

grāmatvedības uzskaite; 

 Finanšu plūsmas nodalīšana no citu darbības nozaru 
finanšu plūsmām 

 Projekta finanšu audits  

 Iepirkumi un līgumu slēgšana 

 Naudas plūsmas nodrošināšana 

 Budžeta līniju ierobežojumu nodrošināšana 

 Nodokļi  

 Maksājumu pieprasījumu iesniegšana 

 Ziņojumi par finanšu izlietojumu saskaņā ar doto formātu 

 Iespējamas finanšu kontroles no programmas 
administrācijas un ES auditoriem 

 



Publicitāte 
 pasākumu veida vienmēr ir jāatceras prasība ievērot ES 

vizuālās identitātes prasības!  

Visos informācijas un publicitātes pasākumos 

iekļauj: 

 ES emblēmu ar atsauci uz Eiropas Savienību 

 

 

 Fonda logo un atsauci uz attiecīgo fondu  

 

 

 atsauci “Ieguldījums tavā nākotnē”, ja iespējams 
izvietot!  

 www.esfondi.lv > Vadlīnijas  

 



Pēc projekta realizācijas 

 Dokumentu glabāšana 

 Iespējamās pēcpārbaudes 

 Projekta rezultātu ilgtspēja 

 Citu saistītu projektu identifikācija 

 



Atskaišu noformēšanā ir jāievēro:  

 jāiesniedz pēc finansētāja noteikta parauga 

(veidlapas);  

 datorsalikumā, lapas numurētas, atskaite 

cauršūta / necauršūta, parakstīta, datēta, 

apzīmogota (ja attiecināms);  

 Valsts valodas normas (ja attiecināms);  

 nedrīkst būt neatrunāti labojumi;  

 jāiesniedz noteikts eksemplāru skaits / 

elektroniska versija;  

 jāievēro atskaišu iesniegšanas termiņi;  

 pielikumā jāpievieno saturu / darbu izpildi 

pierādošus dokumentus.  

 



 

 sāciet atskaites gatavot savlaicīgi (2-4 

nedēļas iepriekš, jo tas ir darbietilpīgs process);  

 ievērojiet loģiku savās atskaitēs (norādītai 

informācijai ir jābūt izsekojamai projekta 

iesniegumā un atskaites pielikumos);  

 ievērojiet “Pieteikums-atskaite” principu – 

atskaitieties, pirmkārt, par projekta 

iesniegumā paredzētajām aktivitātēm;  

 neaizmirstiet pievienot visu saturu un darbu 

izpildi pierādošo dokumentāciju;  

 nebaidieties no atskaišu apjoma (tās ir 

apjomīgas!);  

 neaizmirstiet par Publicitātes vadlīniju 

ievērošanu.  

 



 Pārbaudes, kas tiek veiktas piecu gadu 

laikā pēc pēdējā maksājuma finansējuma 

saņēmējam, sadarbības iestādes vai 

atbildīgās iestādes mērķis ir gūt pārliecību, 

vai projekta ietvaros sasniegtie rezultāti 

tiek uzturēti, vai projekta ietvaros 

iegādātās materiālās vērtības nav 

norakstītas vai citādi atsavinātas, kā arī 

kopumā novērtēt projekta radīto ietekmi.  

 



 Politiskā ilgtspēja – politisks atbalsts valsts vai 
pašvaldību līmenī, projektu pamato konkrētās 
nozares politika, tā ir nozares vai pašvaldības 
prioritāte, kā arī projekta rezultātu 
izmantošana, lai pilnveidotu politikas 
dokumentus, uzlabotu institūciju darbību. 

 Institucionālā ilgtspēja – projekta īstenotāja 
rīcībā ir struktūrvienības, telpas, materiāli 
tehniskais nodrošinājums un atbilstošas 
tehnoloģijas, lai turpinātu projektā iesākto. Ja 
projektā iegādātas tehnoloģijas, apraksta, vai 
tās būs iespējams izmantot arī projektam 
beidzoties, vai iespējams iegādāties rezerves 
daļas. Vai projekta rezultātu uzturēšanai ir 
pieejams kompetents personāls, kā tas tiks 
piesaistīts, apmācīts 

 Ekonomiskā un finanšu ilgtspēja – projekta 
īstenotāja rīcībā ir un būs finanšu resursi, lai 
turpinātu projektā uzsākto pēc projekta 
īstenošanas.  

 



 Projekts ir ilgtspējīgs ja noteiktu laiku pēc 
tā pabeigšanas projekta mērķa grupai, 
vai citām iedzīvotāju grupām ir pieejami 
projekta rezultāti. 

 

 Projekta ilgtspēju nodrošina arī projekta 
ietvaros izveidotā partnerība, kas turpinās 
iesāktās idejas, kā arī gatavos jaunus 
projektus problēmu risinājumiem. 

 



Biežākās kļūdas, ieviešot 

 Neatbilstoši veikts iepirkums 

 

 Nesakārtots īpašumtiesību jautājums 

 

 Slikts laika plānojums 

 

 Nekvalitatīvs Tehniskais projekts 

 

 Finansējuma trūkums projekta realizācijai 

 





Atsevišķi materiāli, ko iespējams izmantot 

zināšanu papildināšanai (šie materiāli izmantoti arī 

prezentācijās) 

 www.latgale.lv 

 http://www.esfinanses.lv 

 http://www.livani.lv/upload/faili/rokasgr_li

vani_final_v3_01_06_2012.pdf 

 http://www.sif.lv/nodevumi/nodevumi/32

33/Rokasgramata_proj_vad.pdf 

 http://www.vraa.gov.lv/uploads/Par%20m

ums/rokasgramata_pasvaldibam_darba

mar_esfondiem2012.pdf  

http://www.latgale.lv/
http://www.esfinanses.lv/
http://www.livani.lv/upload/faili/rokasgr_livani_final_v3_01_06_2012.pdf
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Paldies par uzmanību! 
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