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Ievads 

Rokasgrāmata (mācību līdzeklis) par projektu vadīšanu sagatavota projekta „Smiltenes novada 

pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu 

palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”, projekta 

Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105 ietvaros.  

Rokasgrāmata Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu kvalitātes 

un risku vadības uzlabošanai ir tapusi pēc Smiltenes novada pašvaldības iniciatīvas, lai sekmētu 

Smiltenes pašvaldības aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un 

pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. 

Ikdienas darbā projektu ieviešana un finansējuma apguve ir komplicētāka. Rokasgrāmata būs 

noderīgs palīgs pašvaldības darbiniekiem un vadītājiem – tiem, kam ikdienas darba ietvaros 

nepieciešams risināt praktiskus projektu izstrādes un ieviešanas jautājumus, bet kam nav 

specifisku teorētisku zināšanu projektu vadības jomā. Tā palīdzēs izvairīties no potenciāliem 

riskiem projektu plānošanā un ieviešanā. 

Pielietojot rokasgrāmatu ir jāņem vērā, ka tiesiskais regulējums attiecībā uz rokasgrāmatā 

apskatītajiem jautājumiem mainās, līdz ar to nodaļās iekļautā informācija, kura nav veltīta 

projektu vadības vispārīgiem jautājumiem, ir jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam 

regulējumam.  

Viens no rokasgrāmatas izstrādes mērķiem ir radīt metodisko materiālu, kas izskaidro projektu 

vadīšanas procesa būtību un norisi pagastu pārvalžu un iestāžu darbiniekiem, un dod praktiskus 

ieteikumus projektu vadības procesa norisē projekta vadības grupas darbiniekiem. 

Rokasgrāmatā kopumā ir ietvertas 14 nodaļas. 
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Saīsinājumi 

% procenti 

CV Curriculum Vitae 

d. dienas 

EKK ekonomiskās klasifikācijas kods 

ENPV ekonomiskā neto pašreizējā vērtība 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

EUR eiro 

FM Finanšu ministrija 

FNPV finanšu neto pašreizējā vērtība 

g. gads 

ICC International Chamber of Commerce  

IS informācijas sistēma 

ISO Starptautiskā standartu organizācija 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

KASKO brīvprātīgā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana 

KF Kohēzijas fonds 

LGS Latvijas Grāmatvedības standarts 

LVL Latvijas Republikas valūta lats 

mēn. mēnesis 

milj. miljons 

MK Ministru kabinets 

mm milimetrs 

NAP Nacionālais attīstības plāns 

ned. nedēļa 

Nr. numurs 

Nr.p.k.  numurs pēc kārtas 

NVO nevalstiskās organizācijas 

OCTA obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļa apdrošināšana 

PVN Pievienotās vērtības nodoklis 

sk. skatīt 

SVID Stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze 

t.s. tā saucamā 

t.sk. tajā skaitā 

TEP tehniski ekonomiskais pamatojums 

u.c. un citi 

u.tml. un tamlīdzīgi 

UK uzraudzības komiteja 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

WBS projekta struktūrplāns 
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1. Projektu dokumentācijas sagatavošana atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām 

1.1. Dokumentēšanas būtība, nepieciešamība un tās 

reglamentējošie normatīvie akti  

Lai nodrošinātu tiesību aizsardzību, apliecinājumu un pierādījumu saglabāšanu institūcija, 

organizācija vai fiziska persona veido dokumentus. Atbilstoši noformēti dokumenti var kalpot kā 

pierādījumi veiktajām darbībām. Lai dokumentus varētu izmanot, tos jāizstrādā saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto regulējumu. Neatkarīgi no tā vai dokumenti tiek veidoti uz papīra vai 

kāda cita informācijas nesēja tiem jābūt ar juridisku spēku. Lai dokumentu atbilstoši izstrādātu un 

noformētu nepietiek tikai ar to, ka tiek ievērotas kāda viena normatīvā akta prasības, bet jāspēj 

piemērot normatīvo aktu kopumu. Katrā, no tālāk tekstā nosauktajiem normatīvajiem aktiem ir 

ietvertas ne tikai prasības izstrādāšanai un noformēšanai, bet arī virkne citu prasību kā piemēram, 

prasības atbilstoša nesēja, formāta izvēlei, paraksta izvēlei, kā arī lietojamai valodai, informācijas 

aizsardzībai u.c. Dokumentu izstrādē un noformēšanā jāievēro šādu normatīvo aktu prasības: 

 06.05.2010. Dokumentu juridiskā spēka likums [stājas spēkā 01.07.2010.]; 

 28.09.2010. MK noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

[stājas spēkā 15.10.2010.];  

 09.12.1999. Valsts valodas likums [stājas spēkā 01.09.2000.]; 

 15.02.2005. MK noteikumi Nr.130 „Noteikumi par valodu lietošanu informācijā” [stājas 

spēkā 03.03.2005.];  

 02.03.2004. MK noteikumi Nr.114 „Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu 

latviešu valodā, kā arī to identifikāciju” [stājas spēkā 06.03.2004.];   

 22.08.2000. MK noteikumi Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts 

valodā” [stājas spēkā 01.09.2000.]; 

 22.08.2000. MK noteikumi Nr.286 „Noteikumi par svešvalodu lietošanu zīmogu, spiedogu 

un veidlapu tekstā” [stājas spēkā 01.09.2000.];  

 29.10.1998. Informācijas atklātības likums [stājas spēkā 20.11.1998.];  

 26.04.2005. MK noteikumi Nr.280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta 

vajadzībām” [stājas spēkā 30.04.2005.]; 

 23.03.2000. Fizisko personu datu aizsardzības likums [stājas spēkā 20.04.2000.]. 

Šeit nosauktie normatīvie akti ir tikai daļa no tā tiesiskā regulējuma, kurā ir noteiktas prasības 

dokumentēšanas procesam. Izstrādājot un noformējot projektu dokumentus šīs prasības var 
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papildināties ar speciālajām prasībām, kas var būt noteiktas atkarībā no tā, kādā jomā projekts tiek 

īstenots. 

1.2. Dokumenta jēdziens un veidi  

Dokumentu juridiskā spēka likuma 1.panta pirmajā daļā dots termina dokuments skaidrojums 

„Dokuments ir jebkura rakstveida informācija, ko rada jebkurš publisko vai privāto tiesību 

subjekts (piemēram, valsts vai pašvaldības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, fizisko vai 

juridisko personu apvienība, notārs, tiesu izpildītājs) (turpmāk — organizācija) vai fiziskā 

persona”. 

Dokumenta juridiskais spēks nodrošina iespēju, ka šo dokumentu varēs izmantot tiesību 

īstenošanai vai likumisko interešu aizstāvībai. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citiem nav 

saistošs, bet ir saistošs šā dokumenta autoram. 

Īstenojot projekta vadību daļa dokumentu pieder pārvaldes dokumentu sistēmai, kas nosaka 

projekta statusu, vai darbības kārtību, pasākuma norises kārtību, fiksē vai apkopo ar projekta 

darbību, pasākuma norisi un fiziskās personas darbību saistītos faktus, saņem un nodod 

informāciju citām personām, kā arī organizē sadarbību ar citām projektā iesaistītajām pusēm. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” 

noteikto pārvaldes dokumentu sistēmā ietilpst šādas dokumentu grupas:  

 organizatoriskie dokumenti;  

 rīkojuma dokumenti;  

 publisko tiesību līgumi;  

 personāla dokumenti;  

 sarakstes dokumenti (korespondence);  

 faktus fiksējoši dokumenti. 

Organizatoriskie dokumenti projektā nosaka attiecīgā projekta statusu vai pasākuma norises 

kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību, pienākumus, tiesības un atbildību (piemēram, statūti, 

projekta līgums, nolikums, reglaments, instrukcija, ieteikumi u.c.). Ar rīkojuma dokumentiem tiek 

veikta projekta vienpersoniska vai koleģiāla vadība. Rīkojuma dokumenti ir pavēles, rīkojumi, 

lēmumi un norādījumi. Ar personāla dokumentu palīdzību projektā kārto un noformē darba 

attiecības ar projektā strādājošiem (piemēram, darba līgums, rīkojums par personālu, amata 

apraksts). Ar sarakstes dokumentu palīdzību informācija nodod adresātam – projekta finansētājam, 

sadarbības partneriem vai fiziskajai personai (piemēram, vēstules, elektroniskie pasti). Faktus 

fiksējošie dokumenti ir dokumenti, kuros atspoguļoti dati par projekta darbību vai faktiem un kuri 

neietilpst pārējās pārvaldes dokumentu grupās (piemēram, projekta vadības protokoli, akti, 
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izziņas, projekta pārskati). Bez pārvaldes sistēmas dokumentiem projektā var būt arī speciālie 

dokumenti, piemēram, skices, shēmas, tehniskie projekti u.c. dokumenti. Šo dokumentu izstrādi 

un noformēšanu var noteikti speciālie normatīvie akti. 

Pārvaldes dokumenta sastāvdaļas ir šādas: 

 dokumenta teksts;  

 rekvizīti;  

 dienesta atzīmes. 

1.3. Dokumentu sagatavošana un noformēšana  

Pārvaldes dokumentus tehniski noformēšana uz vienas vai abām lapas pusēm uz šāda formāta 

rakstāmpapīra:  

 A3 (420 x 297 mm) – horizontālā novietojumā;  

 A4 (297 x 210 mm) – horizontālā vai vertikālā novietojumā;  

 A5 (210 x 148 mm) – horizontālā vai vertikālā novietojumā. 

Lai aizsargātu dokumenta tekstu un rekvizītus, dokumentā atstāj šādas malas:  

 kreiso – ne mazāku par 30 mm (ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrajā lapas pusē – ne 

mazāku par 10 mm);  

 labo – ne mazāku par 10 mm (ja tekstu raksta abās lapas pusēs, otrajā lapas pusē – ne 

mazāku par 30 mm);  

 augšējo – ne mazāku par 20 mm;  

 apakšējo – ne mazāku par 20 mm. 

Ievietojot dokumentu lietvedības reģistra mapē, ja nav nodrošināts kreisās malas 30mm 

attālumu no dokumentu teksta, dokumenta teksts var tikt bojāts.  

Dokumenta sastāvdaļas izvieto darba laukumā, kuram ir šādas zonas:  

 veidlapas rekvizītu zona;  

 pirmsteksta zona;  

 teksta zona;  

 paraksta zona. 

Projekta dokumentu izstrādei un noformēšanai var izmantot šādas veidlapas: 

 organizācijas veidlapu, kura īsteno projektu;  

 projekta struktūrvienības veidlapu;  

 projekta atsevišķu dokumenta veida veidlapu; 

Dokumenta veidlapām izmanto – balta vai gaišos toņos viegli iekrāsotu papīru.  
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Veidlapā var iekļaut šādus rekvizītus:  

 ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēlu;  

 dokumenta autora nosaukumu;  

 organizācijas reģistrācijas numuru;  

 dokumenta autora juridisko adresi;  

 dokumenta autora faktisko adresi;  

 norādi par dokumenta autora sakaru līdzekli (līdzekļiem). 

Projekta struktūrvienības veidlapā papildus organizācijas veidlapas rekvizītiem atveido 

struktūrvienības nosaukumu. Veidlapā var atveidot trafaretās daļas vai ierobežojošās atzīmes 

šādiem rekvizītiem:  

 datumam;  

 reģistrācijas numuram;  

 izdošanas vietas nosaukumam;  

 saņemtā dokumenta datumam atbildes dokumentā;  

 saņemtā dokumenta numuram atbildes dokumentā; 

 saņemtā dokumenta numura vietu atbildes dokumentā raksta pa labi no saņemtā 

dokumenta datuma; 

 saņemtā dokumenta datuma vietu atbildes dokumentā apzīmē ar vārdu „Uz” zem 

dokumenta datuma. 

Izgatavojot veidlapas neizmanto dzelteno krāsu vai citu krāsu gaišos toņus, kas var apgrūtināt 

dokumenta kopiju radīšanu. Visiem rekvizītiem veidlapā izvēlas vienādu burtu lielumu un stilu. 

Ar lielākiem burtiem var izcelt dokumenta autora nosaukumu un dokumenta veida nosaukumu, to 

rakstot var izmantot sabiezinātus (bold) burtu atveidojumus. Dokumenta tekstu veido: 

 nepārprotami uztveramu; 

 iespējami lakonisku un vienkāršu; 

 tekstu sadala saturiski pamatotās rindkopās vai punktos. 

Dokumenta teksta sastāvdaļas – ievaddaļa, izklāsta daļa un secinājumu daļa. 

Nodaļas vai apakšnodaļas nosaukumu norāda tās sākumā rindas vidū. Numurē ar arābu 

cipariem, rakstot numuru nodaļas vai apakšnodaļas nosaukuma priekšā. Apakšnodaļas numuru 

veido nodaļas kārtas skaitlis un apakšnodaļas kārtas skaitlis, kas cits no cita atdalīti ar punktu. 

Dokumenta teksta punktus var numurēt, izmantojot vienlaidu numerāciju. Punktu un apakšpunktu 

lietošana atvieglo dokumenta teksta uztveršanu. Punkta numuru raksta ar rindkopas atkāpi. 

Rindkopas atkāpi veido piecas burtu vietas vai 1,25 – 1,27 centimetri no dokumenta darba 

laukuma kreisās puses. 
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1.4. Rekvizītu izvietojuma zonas – pareiza 

noformēšana 

Dokumenta rekvizītus citu no cita un no dokumenta teksta atdala ar ne vairāk kā diviem 

starprindu intervāliem. Katrā dokumenta darba laukuma zonā izvieto atbilstošus rekvizītus 

piemēram, dokumenta veidlapas rekvizītu zonā ir šādi rekvizīti:  

 ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēls;  

 dokumenta autora nosaukums;  

 organizācijas reģistrācijas numurs;  

 dokumenta autora juridiskā adrese;  

 dokumenta autora faktiskā adrese;  

 norāde par dokumenta autora sakaru līdzekli (līdzekļiem). 

Savukārt dokumenta pirmsteksta zonā ir vislielākais skaits rekvizītu:  

 norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu;  

 dokumenta apstiprinājuma uzraksts vai atzīme par dokumenta apstiprinājumu;  

 dokumenta veida nosaukums;  

 dokumenta izdošanas vietas nosaukums;  

 dokumenta datums;  

 dokumenta reģistrācijas numurs;  

 saņemtā dokumenta datums atbildes dokumentā;  

 saņemtā dokumenta reģistrācijas numurs atbildes dokumentā;  

 adresāts;  

 teksta satura atklāsts. 

Dokumenta teksta zonā izvieto dokumenta tekstu un norādi par pievienotajiem dokumentiem. 

Dokumenta paraksta zonā ir šādi rekvizīti:  

 paraksts;  

 zīmoga nospiedums;  

 norāde par dokumenta izstrādātāju un viņa sakaru līdzekli (līdzekļiem);  

 vīza;  

 dokumenta saskaņojuma uzraksts vai atzīme par dokumenta saskaņojumu;  

 dokumenta atvasinājuma pareizības apliecinājuma uzraksts. 

Rekvizītu, kuru noformē no dokumenta kreisās malas, raksta bez atkāpes no malas. Aiz 

rekvizīta punktu neliek.  
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Ja rekvizītā vai dienesta atzīmē datumu noformē skaitliskā veidā, gada skaitli raksta ar četriem 

cipariem. Ja dokumentu noformē uz vienas lapas vai lappuses, to nenumurē. Ja dokumentu 

noformē uz divām vai vairāk lapām, tās attiecīgi numurē ar arābu cipariem, sākot ar otro lapu 

(lappusi). Lapas (lappuses) numuru izvieto lapas augšējās vai apakšējās malas vidū. 

Katram rekvizītam ir prasības noformēšanai tā piemēram, rekvizīts adresāts var būt ar norādi: 

 attiecīgajai organizācijai;  

 organizācijas struktūrvienībai vai koleģiālajai institūcijai;  

 organizācijas amatpersonai vai darbiniekam. 

Rekvizītu „adresāts” noformē saskaņā ar pasta pakalpojumu jomu regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem. Ja vienu dokumentu adresē vairākiem adresātiem, tos var atsevišķi 

neuzskaitīt. Piemērs: visiem projekta dalībniekiem. Var pievienot arī adresātu sarakstu, kurā ietver 

arī norādi uz pamatdokumentu. Šajā gadījumā pamatdokumenta rekvizītā „adresāts” raksta norādi 

„Pēc pievienotā saraksta”. Adresātu raksta datīvā dokumenta pirmsteksta zonas labajā pusē. 

Pieļaujams adresātu rakstīt pirmsteksta zonas kreisajā pusē, ja dokumentu sūta aploksnē ar 

caurspīdīgu ielaidumu adreses daļā. Ja projektu īsteno valsts vai pašvaldība vai nevalstiska 

organizācija vai uzņēmējsabiedrība, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, 

lietvedībā un dokumentos lietojama valsts valoda. Sarakste un cita veida saziņa ar ārvalstīm var 

notikt svešvalodā. Valsts valodas likuma 8.panta pirmajā daļā noteikts, ka „Likums nosaka valsts 

valodas lietošanu un aizsardzību valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās 

iestādēs, kā arī citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), izglītības sfērā 

un citās sfērās”. Likuma 2.panta pirmā daļa noteikts, ka „Statistiskie pārskati, gada pārskati, 

grāmatvedības uzskaites dokumenti un citi dokumenti, kuri, pamatojoties uz likumu vai citu 

normatīvo aktu, iesniedzami valsts vai pašvaldību iestādēs, sastādāmi valsts valodā”. Likumā 

noteikta arī prasība, ka iestāde, organizācija un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina valsts 

valodā noformētu dokumentu pieņemšanu un izskatīšanu. Adresāts var būt – organizācija, tās 

struktūrvienība, fiziska persona. Rekvizītā adresāts norāda amatpersonas vai darbinieka amatu, kā 

arī var norādīt amatpersonas, darbinieka vārdu uzvārdu vai vārda iniciāli un uzvārdu. Ja adresāts ir 

fiziska persona, tad papildus vārdam, uzvārdam norāda informāciju, kas adresātu ļauj 

nepārprotami identificēt. Papildus var norādīt arī elektroniskā pasta adresi, ja dokumentu nosūta 

elektroniskā veidā. 

Kopumā normatīvais regulējums paredz 23 rekvizītus, kurus izvieto dokumentā atkarībā no 

dokumenta veida. Daļa no rekvizītiem nevar ietekmēt dokumenta juridisko spēku, bet atvieglo 

orientāciju dokumentā, piemēram, dokumenta satura atklāsts. 
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1.5. Dokumenta juridisko spēku nodrošinošie rekvizīti  

Dokumentu juridiskā spēka likumā noteikti trīs obligātie rekvizīti, kuri ir obligāti dokumenta 

juridiskā spēka nodrošināšanai. Viens no šiem rekvizītiem ir dokumenta autora nosaukums, 

rekvizītā norāda autora pilnu nosaukumu un tas var būt: 

 organizācijas nosaukums; 

 organizācijas struktūrvienības, dokumentā norāda attiecīgās organizācijas un 

struktūrvienības nosaukumu; 

 organizācijas koleģiālā institūcija, norāda attiecīgās organizācijas un koleģiālās institūcijas 

nosaukumu; 

 autors ir persona, kura savu darba pienākumu ietvaros ir tiesīga parakstīt dokumentu savā 

vārdā, dokumentā norāda pilnu attiecīgās organizācijas nosaukumu un personas amata 

nosaukumu; 

 autors ir fiziska persona, dokumentā norāda attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un ziņas, 

kas ļauj dokumenta autoru nepārprotami identificēt (piemēram, deklarētās dzīvesvietas 

adresi, mācību iestādes nosaukumu un mācību apliecības numuru, personas kodu). 

Dokumenta autora nosaukumu norāda dokumenta sākumā. Dokumenta autora nosaukumu 

jānorāda visos dokumenta eksemplāros. 

Obligātais rekvizīts ir, dokumenta datums, kuru norāda visos dokumentos neatkarīgi no to 

veida-dokumenta parakstīšanas datumu (protokolā – attiecīgās protokolētās sēdes, sapulces vai 

apspriedes norises datumu un aktā – attiecīgās aktā norādītās darbības datumu vai šīs darbības 

pēdējās dienas datumu). 

Ja dokumentam ir vairāki autori, dokumenta datums ir pēdējā paraksta datums. Dokumenta 

datumu raksta izmantojot tekstuālā pieraksta veidu – 2013.gada 2.aprīlī vai skaitliskā veidā – 

03.05.2010. 

Vēl viens no obligātajiem rekvizītiem ir – paraksts, kurā norāda parakstītāja pilnu amata 

nosaukumu, attiecīgās amatpersonas personisko parakstu, amatpersonas personiskā paraksta 

atšifrējumu vai vārdu, uzvārdu. Dokumentu noformē tā, lai rekvizīts „paraksts” būtu vienā lapā ar 

dokumenta tekstu vai vismaz teksta daļu. 

Citi rekvizīti, kuri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietekmē dokumenta juridisko 

spēku ir: 

 dokumenta izdošanas vietas nosaukums piemēram, Smiltenē. 

Rekvizīti, kuri normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ietekmē dokumenta juridisko spēku: 
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 zīmoga nospiedums, zīmoga nospiedums ir no gumijas, kaučuka, polistirola vai cita 

materiāla izgatavota priekšmeta radīts attēls, kas veido noteiktu noslēgtu dubultu 

ģeometrisku formu (apli, ovālu, trīsstūri vai daudzstūri, izņemot taisnstūri) un kura ārējā 

ģeometriskajā formā ir atveidots pilns organizācijas nosaukums, bet iekšējā ģeometriskajā 

formā – ģerbonis, organizācijas emblēma, reģistrētā preču zīme vai pakalpojumu zīme, 

struktūrvienības nosaukums vai darbības nosaukums. Zīmoga nospiedumu, ja tas paredzēts 

normatīvajos aktos, lieto šādos rekvizītos:  

 paraksts;  

 apstiprinājuma uzraksts;  

 saskaņojuma uzraksts. 

Dokumentu juridisko spēku var ietekmēt arī rekvizīts apstiprinājums, kuru var rakstīt:  

 organizācijas amatpersona, parakstoties uz apstiprināmā dokumenta;  

 organizācijas amatpersona, parakstot attiecīgu rīkojuma dokumentu;  

 pieņemot lēmumu organizācijas koleģiālās institūcijas sēdē. 

Ja normatīvajos aktos noteikta dokumentu uzskaite, tad jābūt rekvizītam – dokumenta 

reģistrācijas numuram un to var dokumentam piešķirt, reģistrējot to organizācijas izdoto 

dokumentu reģistrācijas sistēmā. Reģistrācijas numuru veido piemēram, 4-5/12, kur 4 apzīmē 

funkciju vai struktūrvienību un cipars 5 apzīmē lietu, cipars aiz šķērssvītras apzīmē dokumenta 

kārtas numuru kalendārā gada ietvaros. Dokumenta reģistrācijas numurā jābūt vismaz dokumenta 

kārtas numuram kalendāra gada ietvaros, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Par rekvizītu 

adresāts rakstīts 1.5. nodaļā. 

1.6. Dokumentu atvasinājumu sagatavošana un 

noformēšana 

Dokumentu juridiskā spēka likums nosaka, ka lai dokuments vai tā atvasinājums iegūtu 

juridisku spēku, fiziskā persona, izstrādājot un noformējot attiecīgo dokumentu, ievēro 

tiesībspējas un rīcībspējas noteikumus. Lai dokumenta atvasinājums iegūtu juridisku spēku, 

organizācija, izstrādājot un noformējot attiecīgo dokumentu, ievēro normatīvajos aktos, savos 

statūtos, nolikumā vai dibināšanas līgumā un citos organizācijas darbību reglamentējošos tiesību 

aktos noteiktās pilnvaras. Dokumenta atvasinājums var būt gan papīra, gan elektroniskā formā un 

tam ir juridisks spēks tikai tad, ja attiecīgā dokumenta oriģinālam ir juridisks spēks. Organizācija 

vai fiziskā persona var apliecināt: 

 kuru autors tā ir;  

 kurus tā saņēmusi no citām organizācijām un fiziskajām personām; 



16  

 

 kurus fiziskās personas iesniedz šai organizācijai.  

Fiziskā persona var apliecināt tāda dokumenta atvasinājuma pareizību, kura autors ir šī 

persona. Personu apliecinošu dokumentu vai to aizstājēju atvasinājuma pareizību neapliecina.  

Dokumenta atvasinājuma saņēmējs, var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, ja 

dokumenta oriģināls ir elektronisks, tad to jāspēj uzrādīt tekstuāli vai tabulas veidā. Dokumenta 

atvasinājums ir dokuments, kas pilnībā vai daļēji atveido dokumenta oriģinālu.  

Dokumenta norakstā pilnībā pārraksta dokumenta oriģināla informāciju var arī izveidot 

noraksta veidlapu: 

 noraksta pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu 

„NORAKSTS”;  

 pārraksta visu oriģināla tekstu un visus rekvizītus;  

 pārraksta visu oriģināla pamatinformāciju, bet nepārraksta paskaidrojošo informāciju un 

neatspoguļo oriģināla grafiskās un citas īpatnības;  

 visu pārraksta tajā pašā secībā, kāda ir oriģinālā;  

 oriģinālā pieļautās kļūdas, nelabo;  

 nesalasāmās teksta daļas vietā raksta vārdus „nav salasāms”, liekot tos iekavās;  

 raksta vārdu „personiskais paraksts”, liekot to iekavās;  

 raksta vārdu „zīmogs”, liekot to iekavās, norāda zīmoga nospieduma tekstu. 

Dokumenta izrakstu izstrādā, pārrakstot dokumenta oriģināla teksta daļu:  

 pārraksta visus oriģināla rekvizītus;  

 pārraksta nepieciešamo dokumenta teksta daļu, savukārt nepārrakstītās dokumenta teksta 

daļas vietā raksta divpunkti, kuru liek kvadrātiekavās.  

Ja dokumenta atvasinājumu apliecina projekta vadītājs, apliecinājuma uzrakstā norāda: 

 ar lielajiem burtiem rakstītus atbilstošus vārdus „NORAKSTS PAREIZS”, „IZRAKSTS 

PAREIZS” vai „KOPIJA PAREIZA”; 

 dokumenta atvasinājuma apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu 

organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu; 

 apliecinājuma vietas nosaukumu; 

 apliecinājuma datumu. 

Dokumenta atvasinājumu var veidot arī fiziska personu, bet tas šajā materiālā netiks apskatīts. 

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos projekta dokumenta atvasinājumā zem apliecinājuma 

uzraksta norāda, kurā organizācijas lietā atrodas dokumenta oriģināls, no kura izstrādāts 

dokumenta atvasinājums. 

Ja dokumenta atvasinājums ir uz vairākām lapām, ievēro šādas prasības:  
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 lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu;  

 cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā;  

 mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē dokumenta atvasinājuma pēdējai lapai tās otrajā pusē 

neaprakstītajā daļā;  

 „Sanumurētas un cauršūtas [caurauklotas] X (XX) lapas”, lapu skaitu norāda ar cipariem 

un vārdiem.  

Elektronisko dokumentu cauršūšanu nodrošina, parakstot e-doc pakotni ar drošo elektronisko 

parakstu. 

Dokumenta atvasinājuma (noraksta, izraksta, kopijas) pareizību projekta dokumentiem 

apliecina projekta vadītājs, cita persona, kas ir tiesīga pārstāvēt projektu, vai šo personu pilnvarotā 

persona. Pilnvarojumu apliecināt dokumenta atvasinājuma pareizību ietver attiecīgā projekta 

rīkojuma dokumentā vai organizatoriskajā dokumentā. 

1.7. Projektu dokumentu uzskaite 

Lai nodrošinātu projekta dokumentu atbilstošu saglabāšanu, apriti projekta vadītājs vai viņa 

nozīmēta atbildīgā persona veido projektā veidoto vai no citām organizācijām vai fiziskām 

personām saņemto dokumentu uzskaiti. Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi 

(09.11.2012.) dots termina skaidrojums – „Lietu nomenklatūra – saskaņā ar dokumentu 

klasifikācijas shēmu sistematizēts institūcijā veidojamo lietu un to glabāšanas termiņu saraksts.” 

Lai nodrošinātu dokumentu uzskaiti jāveic to izvērtēšana: 

 cik ilgi glabās, kādos informācijas nesējos? 

 kāds ir dokumentu savstarpējais konteksts (saišu noteikšana starp citām sistēmām, starp 

institūcijām); 

 kāda ir dokumentu arhīviskā vērtība. 

Projekta lietu nomenklatūrā uzskaita dokumentus: 

 kuri veidojas projekta darbību rezultātā; 

 saņemti no citām institūcijām, uzņēmumiem un fiziskām personām. 

Lietu nomenklatūrā dokumentus sistematizē pēc to nozīmīguma (hierarhijas). 

Pārsvarā projekta finansētājs nosaka projekta dokumentiem glabāšanas termiņu 10 gadi, tas 

tiek noteikts ņemot vērā to, ka jebkuras saistības izbeidzas 10 gadu periodā. Beidzoties šim 

norādītājam glabāšanas termiņam projekta dokumenti atkārtoti jāizvērtē. Dokumentu glabāšanas 

termiņi var būt: 

 pastāvīgi; 

 ilgstoši (virs 10 gadiem); 
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 īslaicīgi ( līdz 10 gadiem); 

 līdz nomaiņai;  

 līdz lietojuma nepieciešamības beigām; 

 10 gadi pēc aizdevuma atmaksas;  

 10 gadi pēc līguma termiņa beigām;  

 10 gadi EK, kur atzīmi EK var izmantot kā brīdinājumu, ka pēc 10 gadiem dokuments 

jāizvērtē atkārtoti. 

Lietu nomenklatūrai ir 5 ailes (klasifikācijas shēmas līmeņa un lietas indekss, klasifikācijas 

līmeņa nosaukums, lietas nosaukums, glabāšanas termiņš, piezīmes) un katrā no tām tiek norādīta 

atbilstoša informācija. Lietu nomenklatūras pirmo lapu raksta uz projekta veidlapas (ja tāda ir 

veidota), lietu nomenklatūru paraksta projekta vadītājs vai viņa pilnvarota atbildīgā persona. Ja 

projektu īsteno pašvaldība, valsts iestādes vai kapitālsabiedrības ar valsts vai pašvaldību daļu, tad 

lietu nomenklatūru saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu ne retāk kā reizi 3 gados. Saskaņošanai 

iesniedz divus lietu nomenklatūras oriģināleksemplārus, ja saskaņošana notiek elektroniskā veidā 

tiek iesniegts viens elektroniskais lietu nomenklatūras eksemplārs. Pēc saskaņošanas vienu lietu 

nomenklatūras eksemplāru (ja saskaņo papīra formā) atdod iesniedzējam. Katra gada lietu 

nomenklatūras eksemplāru glabā, līdz izbeidzas tajā minēto īslaicīgi (līdz 10 gadiem) glabājamo 

lietu glabāšanas termiņi un ir sastādīti par konkrētajiem gadiem pastāvīgi glabājamo lietu un 

ilgstoši glabājamo lietu apraksti (lietu uzskaites saraksti). Lietu nomenklatūras piezīmju ailē raksta 

šādu informāciju: 

 dokumentu nodošanu citai struktūrvienībai vai institūcijai norādot nodošanas pamatojumu 

un laiku – piemēram – akts par dokumentu nodošanu 14.10.2013.; 

 norāda elektroniskos dokumentus, informācijas sistēmas (IS), datu bāzes u.c.; 

 norāda izdrukas periodu, ja dokuments tiek sagatavots elektroniski, bet saglabāšana notiek 

papīra formā; 

 ja kalendārā gada periodā neveidojas dokumenti; 

 ja dokumenti izņemti no dokumentu sistēmas, tad nomenklatūrā norāda izņemšanas 

pamatojumu un laiku; 

 īslaicīgi glabājamiem dokumentiem norāda glabāšanas perioda beigu gadu; 

 ja lietu nomenklatūrā ir iekļautas dokumentu kopijas, norāda dokumenta oriģināla 

atrašanās vietu; 

 ja dokumenti veidojās tikai konkrētā gada periodā, piemēram 02.05.2013. – 08.09.2013.;  

 ja dokumenti dublējas (gan papīrs, gan elektronisks) norāda saglabāšanas veidu, 

informācijas nesēju; 
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 ja notiek datu ievade IS, norāda periodu no kura, nosauc IS; 

 ja daļa dokumentu elektroniski, daļa papīra norāda (hibrīdlieta). 

Svarīgi: 

 Norādīt informācijas pieejamību un laikus; 

 Atbildīgās personas. 

Tālāk tekstā sniegts lietu nomenklatūras paraugs: 

( veidlapa) 

_______.gada lietu nomenklatūra 

Klasifikācijas 

shēmas līmeņa un 

lietas indekss 

Klasifikācijas 

līmeņa nosaukums 
Lietas nosaukums 

Glabāšanas 

termiņš 
Piezīmes* 

 1.1  Vadība  Projekta 

pieteikums 

 10 gadi EK   

 1.2  Vadība  Projekta līgums  10 gadi EK   

          

(amats)   (vārds, uzvārds)   (paraksts**) 

 

Atzīme par dokumenta saskaņojumu ar Latvijas Nacionālo arhīvu. 

Projekta vadītājs var izdot rīkojumu: 

 par atbildīgās personas pienākumiem – sistematizēt dokumentus lietā saskaņā ar 

nomenklatūru, nodrošināt to saglabāšanu un izmantošanu, sagatavošanu nodošanai arhīvā 

vai atlasi iznīcināšanai; 

 nodrošināt dokumentu pieejamība un saglabāšanu.  

Lietu nomenklatūru izmanto: 

 dokumentu (t.sk. elektronisko), reģistru, žurnālu, Informācijas sistēmu u.c. uzskaitei; 

 informācijas meklēšanai; 

 dokumentu aizsardzības īstenošanai; 

 dokumentu nodošanai institūcijas arhīvā; 

 dokumentu atlasei iznīcināšanai; 

 dokumentu esības pārbaudei; 

 kancelejas preču pasūtīšanai ( nepieciešamais papīrs, vāciņi u.c.); 

 dokumentu nodošanai – pieņemšanai. 
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Pēc lietu nomenklatūras saskaņošanas: 

 jāuzsāk visu dokumentu sakārtošana un sistematizācija lietās saskaņā ar lietu 

nomenklatūru; 

 dokumentus ievieto „lietvedības reģistros”; 

 lietai uz „muguriņas” raksta institūcijas nosaukumu, lietas indeksu, lietas nosaukumu, 

glabāšanas termiņu un lietas datējumu;  

 lietā ievieto dokumentus, kuri pēc satura atbilst lietas nosaukumam; 

 lietās ievieto tikai dokumentus, kuriem ir juridisks spēks; 

 lietā dokumentu kopijas ievieto, ja un uz tām ir būtiskas dienesta atzīmes; 

 lietā dokumentus ievieto tādā skaitā un daudzumā, lai izmantošanas procesā tos varētu 

viegli izņemt u.c. 

 ja dokumentu skaits liels veido vienas lietas vairākus sējumus; 

 lietā ietver viena kalendārā gada dokumentus (izņemot tās lietas, kuras turpinās vairākus 

gadus). 

Sistematizējot dokumentus, jāņem vērā, ka dokumentiem ir dažāda arhīviskā vērtība, ja 

sistematizē kopā dokumentus ar dažādu arhīvisko vērtību, jānorāda lietas saturs un katra 

dokumenta glabāšanas termiņš. Organizatoriskos dokumentus (nolikumus, reglamentus, 

instrukcijas u.c.), kurus līdz 2006.gadam apstiprināja ar rīkojumu, sistematizēja kopā ar 

rīkojumiem kā to pielikumus. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma spēkā stāšanos šie 

dokumenti ieguvuši patstāvīgu tiesību aktu statusu un netiek apstiprināti ar rīkojumu. 

Organizatoriskos (iekšējos normatīvos aktus) dokumentus sistematizē atsevišķā lietā. Projekta 

vadības sanāksmju protokolus sistematizē kopā ar dokumentiem, kuri izskatīti sēžu, sanāksmju 

laikā tajā secībā, kādā tie izskatīti. Projekta sanāksmju laikā pieņemtos lēmumus sistematizē 

hronoloģiski, jautājumu izskatīšanas kārtībā. 

Ja vienā lietā ir dažāda veida dokumenti, tad: 

 visās lietās šie dokumenti jāsistematizē vienā secībā; 

 projekta dokumentu sistematizācija ir atkarīga no projekta lieluma (liels, vidējs, mazs), 

ilguma; 

 parasti desmit gadu periodā projekta dokumentu sistematizāciju saglabā tādu, kāda tā bija 

projekta īstenošanas laikā; 

 pēc X gadu perioda, ja projekta dokumenti ir izvērtēti, kā pastāvīgi glabājami institūcijas 

vadītājam jānosaka vienveidīga (visiem projektu dokumentiem) sistematizācija; 

 nepieciešamības gadījumā jau aktīvā dokumentu izmantošanas periodā var noteikt projektu 

lietās esošo dokumentu sistematizācijas kārtību, līdzīgi kā tas noteikts personas lietās.  



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

21  

 

Tipiskie riski: 

 viena projekta dokumentiem ir dažāds noformējums; 

 rekvizītu izvietojums neatbilst MK 

noteikumiem Nr.916; 

 nav izstrādātas projekta dokumentu 

standartformas; 

 nav izstrādāti organizatoriskie dokumenti, 

kuri reglamentē dokumentu pārvaldības 

darba organizāciju projektā; 

 nav noteiktas atbildīgās personas; 

 nav noteikta dokumentu pieejamība; 

 nav uzskaitīti projekta elektroniskie dokumenti. 

 

 

 

Dažādi projektu dokumentācijas 

sagatavošanas paraugi ir apkopoti 

1.pielikumā.  
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2. Projektu 

plānošana un 

pieteikumu 

sagatavošana 
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2. Projektu plānošana un pieteikumu sagatavošana 

2.1. Projekta struktūrplāns un projekta gaitas plāns  

Projekta struktūrplāns  

Projekta struktūrplāns (angliski – Work Breakdown Structure, WBS) ir metode, kas palīdz 

strukturēt projektu un palīdz lielus, sarežģītus uzdevumus (arī mērķus, rezultātus) sadalīt 

pārskatāmās, viegli vadāmās norisēs un aktivitātēs. Struktūrplānu izstrādā vēl pirms projekta laika 

plāna, bet jau pēc tam, kad ir izstrādāti projekta mērķi, sasniedzamie rezultāti, definēti robežstabi 

un galvenās norises.  

Projekta struktūrplāns ir viena no visizplatītākajām projekta plānošanas un vadīšanas 

metodēm, jo tā palīdz: 

 uzskatāmi attēlot projekta mērķu, rezultātu un aktivitāšu hierarhiju, kā katra projekta 

aktivitāte ir saistīta ar projekta rezultātiem un projekta mērķi; 

 atvieglo projekta gaitas plāna, laika grafika, projekta ieviešanas plāna un projekta 

organizatoriskās struktūras izstrādi; 

 ļauj organizācijas vadībai un projekta vadībai pārskatāmi pārraudzīt projekta aktivitāšu 

īstenošanu un īstenot kontroli. 

Struktūrplāna metode ļauj attēlot projekta darbības dažādos veidos, strukturējot tās, piemēram, 

pēc projekta mērķa un sasniedzamajiem rezultātiem, pēc projekta fāzēm, pēc partneriem, pēc 

ģeogrāfiskā principa, pēc izmaksu pozīcijām, u.tml. Visizplatītākais ir uz rezultātiem vērsts 

projekta struktūrplāns, kur aktivitātes strukturē pēc projekta fāzēm un rezultātiem, kā šajā 

piemērā: 

WBS Nr. Darbs 

1 Grāmata 

1.1 Saturs 

1.1.1 Grāmatas koncepts 

1.1.2 Izpēte 

1.1.3 1.nodaļa 

1.1.4 2.nodaļa 

1.1.5 3.nodaļa 

1.1.6 Korektūra 

1.2 Dizains 

1.2.1 Formāts, dizaina koncepts 

1.2.2 Salikums 
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1.2.3 Grafiskais dizains 

1.3 Izgatavošana 

1.3.1 Druka 

1.3.2 Iesiešana 

1.3.3 Piegādes 

1.4 Mārketings, pārdošana 

1.4.1 Grāmatas prezentācijas 

1.4.2 Reklāma 

1.4.3 Raksti žurnālos 

1.4.4 Anotācijas, atsauksmes 

Parasti vidēja apjoma projekti iedalās vairākās darba paketēs, katrai no kurām var būt vairāki 

rezultāti, kas tālā sadalās norisēs un aktivitātēs. Visus struktūrplāna rezultātus, fāzes, norises, 

aktivitātes numurē atbilstoši to hierarhijai. Vidēja apjoma projektam ir 3-4 struktūras līmeņi, 

lielākiem projektiem līmeņu skaits var pieaugt līdz 5-6. Lieliem projektiem, lai nodrošinātu 

pārskatāmību un vadāmību, projekta struktūrplānā neiekļauj viena vai divu zemāko līmeņu 

aktivitātes. Tās attiecīgi tiek plānotas un izstrādātas projekta apakškomandu līmenī.  

Projekta struktūrplānu parasti atspoguļo arī grafiski, kā tas parādīts 1.attēlā.  

 

 

1.attēls „Uz rezultātiem vērsts projekta struktūrplāns
1
” 

Projekta struktūrplānu izmanto turpmākajā projekta plānošanā – projekta gaitas plāna, projekta 

laika plāna, projekta ieviešanas plāna izstrādē, kā arī projekta īstenošanas kontrolē. 

                                                 
1
 Avots: Autora izstrādāts piemērs 
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Projekta gaitas plāns  

Projekta gaitas atspoguļo projekta aktivitāšu norises secību, ilgumu, izkārtojumu laikā, kā arī 

aktivitāšu savstarpējās atkarības un atkarības no resursu pieejamības. Par pamatu projekta gaitas 

plānam izmanto projekta struktūrplānā hierarhiski atspoguļotās aktivitātes, norises un rezultātus. 

Projekta gaitās plāna izstrādes gaitā tiek noteikts: 

 savstarpējās sakarības starp dažādām aktivitātēm; 

 aktivitāšu īstenošanas secība; 

 aktivitāšu īstenošanas ilgums; 

 agrākais aktivitāšu sākšanās datums vai vēlākais īstenošanas datums; 

 kuras aktivitātes var notikt vienlaicīgi, bet kurām aktivitātēm ir jānotiek secīgi; 

 cilvēkresursu, kuri iesaistīti konkrēto aktivitāšu īstenošanā, noslogojums, iespējamās 

pārslodzes; 

 telpu, iekārtu u.c. resursu iesaiste projekta aktivitātēs. 

Izstrādājot projekta gaitas plānu, katrai aktivitātei definē: 

 aktivitātes ilgumu; 

 aktivitātes agrāko sākuma vai vēlāko beigu datumu; 

 par aktivitātes īstenošanu atbildīgo darbinieku; 

 izmaksas. 

Atbilstoši projekta gaitas plānam, iespējams optimizēt projekta norisi, izmainot aktivitāšu 

secību vai termiņus, lai izvairītos no pārslodzes, sastrēgumiem, lai optimizētu izmaksas. Projekta 

gaitas plāna piemērs atspoguļots 2.attēlā. 

 

2.attēls „Projekta gaitas plāns
2
” 

                                                 
2
 Avots: Autora izstrādāts piemērs 
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Projekta gaitās plānā izstrādāto secību atspoguļo tabulas formātā, kur norāda aktivitātes 

ilgumu, sākuma un beigu datumus, savstarpējās aktivitāšu atkarības, kā arī atbildīgo darbinieku 

(sk. 3.attēlu). 

 

WBS Nr. Darbs Ilgums Sāk.datums Beigu dat. Sākas pēc: Atbildīgais 

1 Grāmata 48 d. 18.04.2013 24.06.2013   

1.1 Saturs 28 d. 18.04.2013 27.05.2013   

1.1.1 Grāmatas koncepts 3 d. 18.04.2013 22.04.2013  Idejas grupa 

1.1.2 Izpēte 10 d. 18.04.2013 01.05.2013  Idejas grupa 

1.1.3 1.nodaļa 20 d. 23.04.2013 20.05.2013 3 Autors 1 

1.1.4 2.nodaļa 20 d. 23.04.2013 20.05.2013 3 Autors 2 

1.1.5 3.nodaļa 20 d. 23.04.2013 20.05.2013 3 Autors 3 

1.1.6 Korektūra 5 d. 21.05.2013 27.05.2013 5;6;7 Korektors 

1.2 Dizains 16 d. 13.05.2013 03.06.2013   

1.2.1 Formāts, dizaina koncepts 5 d. 13.05.2013 17.05.2013  Graf.dizains 

1.2.2 Salikums 5 d. 28.05.2013 03.06.2013 8;10;12 Salikums 

1.2.3 Grafiskais dizains 6 d. 20.05.2013 27.05.2013 10 Graf.dizains 

1.3 Izgatavošana 10 d. 04.06.2013 17.06.2013   

1.3.1 Druka 3 d. 04.06.2013 06.06.2013 11 Proj.vad. 

1.3.2 Iesiešana 5 d. 07.06.2013 13.06.2013 14 Proj.vad. 

1.3.3 Piegādes 2 d. 14.06.2013 17.06.2013 15 Proj.vad. 

1.4 Mārketings, pārdošana 25 d. 21.05.2013 24.06.2013   

1.4.1 Grāmatas prezentācijas 5 d. 18.06.2013 24.06.2013 16;20;21 Marketings 

1.4.2 Reklāma 5 d. 18.06.2013 24.06.2013 16 Proj.vad. 

1.4.3 Raksti žurnālos 10 d. 28.05.2013 10.06.2013 7;21 Idejas grupa 

1.4.4 Anotācijas, atsauksmes 5 d. 21.05.2013 27.05.2013 7 Idejas grupa 

3.attēls „Projekta gaitas plāna atspoguļojums tabulas formātā” 

 

Rezultātā, gan projekta struktūrplāns, gan projekta gaitas plāns kalpo par pamatu projekta laika 

plāna un projekta īstenošanas plāna izstrādei. Projekta Ganta diagramma palīdz grafiskā veidā 

atspoguļot projekta īstenošanu laikā (sk. 4.attēlu). 
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4.attēls „Projekta atspoguļojums Ganta diagrammā
3
” 

 

2.2. Projekta pieteikumu sagatavošana  

Projektu būtība  

Projekti ieņem aizvien nozīmīgāku lomu mūsdienu organizāciju, arī pašvaldību, darbā. Katrs 

projekts ir unikāls un neatkārtojams, tomēr visiem projektiem parasti ir kopīgas raksturojošas 

iezīmes: 

 Inovācijas. Projekti tiek īstenoti, lai 

attīstītu, izmēģinātu un/vai ieviestu jaunus, 

inovatīvus risinājumus, vai panāktu 

pārmaiņas. 

 Mērķis. Projektiem ir iepriekš definēts 

mērķis, noteikti sasniedzamie rezultāti un 

kvalitātes kritēriji. Projekta mērķi parasti ir 

nozīmīgi un aktuāli.  

 Ierobežots laiks. Projektu īstenošanai tiek ierobežots laiks ar noteiktu sākuma un beigu 

datumu.  

                                                 
3
 Avots: Autora izstrādāts piemērs 

Projekts ir unikālu procesu un 

koordinētu darbību kopums, kura 

rezultātā jāsasniedz noteiktai kvalitātei 

un īpašām prasībām atbilstošs mērķis, 

iekļaujoties iepriekš noteiktajos laika, 

izmaksu un resursu ietvaros. 
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 Ierobežoti resursi. Cilvēkresursi, finanšu un materiālie resursi projekta īstenošanai tiek 

atvēlēti ierobežotā apjomā. 

 Īpaša darba organizācija. Projekta īstenošanai tiek izmantota specifiska darba 

organizācija, tai raksturīgs kompleksums. Projekta mērķu sasniegšanai parast nepieciešama 

starpdisciplināra pieeja.  

 Risks. Projektu īstenošana parasti saistīta ar nenoteiktību un riskiem.  

Projektus parasti izmanto stratēģiski nozīmīgu mērķu sasniegšanai, jaunu produktu, 

pakalpojumu izstrādei un ieviešanai, uzlabojumu izstrādei, pārmaiņu ieviešanai. Bieži projekts ir 

lielāka plāna (stratēģijas, programmas) sastāvdaļa, un tiek sagaidīts, ka projekta ietekmei un 

ieguvumiem no projekta būs ilgtermiņa raksturs arī pēc projekta pabeigšanas. 

Projektu īstenošanu var iedalīt fāzēs (skat. 5.attēlu). Katrai fāzei ir raksturīgi noteikti 

uzdevumi: 

 Ierosināšana: tiek analizēta situācija, definētas problēmas un risinājumu alternatīvas, tiek 

piemērotākie problēmas risinājumi, notiek projekta definēšana. 

 Plānošana: projekta ideja tiek attīstīta; tiek definēti mērķi, īstenojamās darbības, 

nepieciešamie resursi un budžets, tiek plānota projekta komanda, tiek piesaistīti partneri, 

tiek izstrādāts projekta pieteikums. 

 Īstenošana: notiek projekta īstenošanas plānošana, komandas, resursu un darbu 

organizēšana, plānotās aktivitātes tiek īstenotas, tiek radīts projekta rezultāts, projekta 

rezultāti tiek izmēģināti, ieviesti. 

 Kontrole: tiek nodrošināta projekta īstenošanas pārraudzība, tiek vērtēta rezultātu 

kvalitāte, tiek gatavotas starpposmu atskaites, tiek konstatētas novirzes no termiņiem, 

budžetiem, kvalitātes, un tiek pieņemti lēmumi par nepieciešamajām izmaiņām. 

 Slēgšana: tiek veikta projekta novērtēšana, t.sk. projekta rezultātu, ietekmes, klientu 

apmierinātības, u.tml. Tiek izvērtētas projekta laikā gūtās atziņas, un tās tiek fiksētas 

izmantošanai turpmākajos projektos. Tiek gatavotas projekta noslēguma atskaites, projekta 

dokumenti tiek arhivēti. 
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5.attēls „Projekta dzīves cikls organizācijas darbības kontekstā
4
” 

Projekta izdošanos lielā mērā nosaka projekta komandas spējas efektīvi vadīt laiku, izmaksas 

un apjomu. Savstarpējās atkarības starp projekta laiku, izmaksām un apjomu raksturo t.s. projekta 

atkarību trīsstūris (sk. 6.attēlu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.attēls „Projekta spriedzes trīsstūris
5
” 

Izmaiņas vienā no šiem lielumiem parasta ietekmē arī pārējos divus. Piemēram, ja tiek 

samazinātas projekta izmaksas, tad projekta īstenošana prasīs vairāk laika, un/vai tas tiks īstenots 

                                                 
4
 Avots: Autora izstrādāta shēma 

5
 Avots: Adaptēts pēc Martina Bārnsa parauga 
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mazākā apjomā. Visi šie lielumi kopā ietekmē projekta rezultātu kvalitāti, kas savukārt nosaka 

projekta ilgtermiņa ieguvumus un stratēģisko ietekmi organizācijā. 

Projekta definēšana  

Projekta pieteikuma sagatavošana sākas ar projekta idejas izstrādi un projekta definēšanu. 

Kvalitatīva projekta ideja bieži ir noteicošais faktors, kas kombinācijā ar labi izstrādātu projekta 

pieteikumu un pieredzējušu projekta komandu var nodrošināt ārējā finansējuma piesaisti un 

veiksmīgu projekta īstenošanu. Kvalitatīvai projekta idejai ir skaidri definēti tādi nozīmīgi 

projekta aspekti, kā: 

 Projekts risina skaidri definētu problēmu (vai izmanto skaidri definētu iespēju). 

 Projekts ir vērsts uz konkrētām mērķa grupā. 

 Projektam ir skaidri definēts mērķis un sagaidāmie rezultāti. 

 Projekta mērķis, rezultāti un ietekme ir izmērāmi pēc iepriekš definētiem kritērijiem. 

Projekta idejas izstrādei pielieto dažādas metodoloģijas un procesus atkarībā no projekta veida, 

organizācijas lieluma un darbības rakstura, risināmās problēmas rakstura, u.tml. Projektu 

definēšana var ietvert tādus procesus, kā: 

 Situācijas analīze. 

 Problēmu un/vai iespēju apzināšana un definēšana. 

 Iespējamo alternatīvo risinājumu apzināšanu un izvēli. 

 Resursu, kompetenču apzināšana. 

 Iespējamo partnerību apzināšana. 

 Finansējuma iespēju pārzināšana. 

 Projekta ieceres izstrāde. 

Definējot projektu, izveido īsu projekta ieceres aprakstu uz 1 – 2 lappusēm. Projekta ieceres 

aprakstā parasti iekļauj šādas sadaļas: 

 Īsa projekta anotācija – kodolīgs projekta ieceres apraksts vienā rindkopā. 

 Iecerētā projekta nosaukums un akronīms. 

 Mērķis, apakšmērķi, sasniedzamie rezultāti. 

 Sagaidāmā ietekme, ieguvumi organizācijai, mērķa grupām, sabiedrībai. 

 Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi; kādi resursi jau ir organizācijas rīcībā. 

 Projekta īstenošanā un ieviešanā iesaistāmie partneri. 

 Projekta īstenošanai nepieciešamās kompetences, komanda. 

 Galvenās darbības un aktivitātes projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai. 

 Īstenošanas laiks un ilgums. 
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 Budžeta kopsummas un finansējuma avoti. 

 Ieceres autors, atbildīgais par tālāko izstrādi. 

Būtiski, lai projekta definēšanā un projekta ieceres izstrādāšanā tiktu iesaistītas personas, kuras 

ļoti labi pārzina situāciju specifiskajās projekta jomās; mērķa grupas, kuras izmantos topošā 

projekta ietvaros tapušos rezultātus; kā arī profesionāļi īstenotāji, kuriem ir pieredze līdzīgu 

projektu īstenošanā. Nākamajā apakšnodaļā tiek aplūkotas vairākas metodes, kuras var palīdzēt 

izstrādāt kvalitatīvu projekta ideju. 

Metodes projekta idejas izstrādei  

„ SV ID ”  s i tu ā c i ja s  a na l ī ze s  met o de  

SVID metodi pielieto, lai analizētu organizācijas iekšējo un ārējo vidi, faktorus, kas var 

pozitīvi vai negatīvi ietekmēt organizācijas attīstību. Metodes nosaukumu veido saīsinājums: 

Stiprās puses; Vājās puses; Iespējas; Draudi. SVID analīzi parasti veic pirms mērķu noteikšanas, 

jo analīzes rezultāti var ietekmēt mērķus un palīdzēt novērtēt mērķu reālistiskumu. SVID analīzei 

parasti izmanto tabulāru attēlojumu (sk. 7.attēlu). 

 Palīdz organizācijas attīstībā Traucē organizācijas attīstībai 

Iekšēja izcelsme Stiprās puses Vājas puses 

Ārēja izcelsme Iespējas Draudi 

7.attēls „SVID analīzes matricas paraugs
6
” 

Sākotnēji definē idejas katrā no SVID sadaļām. Pēc tam izvēlas nozīmīgākos SVID faktorus, 

ar kuriem strādāt tālāk. 

„ Pro b l ēmu r i s in āša na s”  met od e  

Problēmu risināšanas metode bieži tiek izmantota projektu ideju izveidei. Daudzas problēmas 

ir neatliekamas un acīmredzamas. Atsevišķos gadījumos, lai konstatētu problēmu, ir jāveic 

iepriekšēja situācijas analīze. Pastāv dažādas metodes problēmas risināšanai, šīs rokasgrāmatas 

ietvaros tiek apskatīta 10 soļu metode: 

1. Identificēt un definēt problēmu (iespēju) – Kas ir nogājis greizi? Kādas iespējas 

parādījušās?  

2. Noteikt problēmas risināšanas mērķi – Kas jāatrisina uzreiz? Kas jāatrisina nākotnē, kas 

jāmaina apstākļos, cēloņos?  

3. Izvirzīt hipotēzi – Hipotēze par to, kas ir problēmas cēlonis? 

4. Iegūt faktus – Kas tieši ir noticis, un kā lietām vajadzēja notikt? Kas ir iesaistītās puses? 

Kādi ir iekšējie, ārējie apstākļi? 

                                                 
6
 Avots: Adaptēts pēc Alberta Hamfrija 
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5. Analizēt faktus – Kuri ir būtiski apstākļi un attiecas uz lietu? Koncentrēties uz cēloņiem, 

nevis sekām un simptomiem. 

6. Noteikt iespējamos risinājumus – Katrai problēmai ir vairāki risinājumi. 

7. Izvērtēt alternatīvos risinājumus – Izvērtēt, kādā mērā risinājums atrisinās problēmu, 

sasniegs mērķi. Izmaksas, resursi, ieviešanas grūtības katram risinājumam. Izmanto kritērijus, kas 

minēti 8.attēlā. 

8. Nolemt – Izsvērt alternatīvos risinājumus. Izlemt, kurš risinājums ir pieņemamākais. 

9. Plānot īstenošanu – Laika grafiks, projekta vadīšana, nepieciešamie resursi 

10. Īstenot – Organizēt īstenošanu, sekot līdzi rezultātiem. 

 

8.attēls „Alternatīvu vērtēšanas kritēriji
7
” 

Problēmu risināšanas dažādās fāzēs jāpiesaista speciālisti, kas pārzina konkrēto jomu; mērķa 

grupu pārstāvjus, kurus problēma vai potenciālie risinājumi tieši skar; to institūciju vai 

organizāciju profesionāļus, kuri strādās pie problēmu risinājumu ieviešanas.  

„ Prā t a  v ēt ras ”  id ej u  ģ en erēš ana s  met od e  

Prāta vētras ir kolektīva darba metode, kuras mērķis ir panākt katra dalībnieka iesaistīšanos 

mērķtiecīgā ideju ģenerēšanā un kolektīvā lēmumu pieņemšanā. Ar prāta vētras palīdzību parasti 

var panākt dalībnieku aktīvu līdzdarbošanos, katra dalībnieka ideju uzklausīšanu, augstāku 

dalībnieku motivāciju turpmākā risinājumu ieviešanā. Pastāv vairāki priekšnosacījumi, lai prāta 

vētra izdotos:  

 dalībnieku sastāvs nedrīkst būt vienveidīgs – jābūt līdzsvaram starp skeptiķiem, 

optimistiem, cilvēkiem ar plašu redzējumu, analītiķiem, praktiķiem;  

 nepieciešama ērta, komfortabla darba vide; 

 prāta vētras laikā idejas nedrīkst kritizēt; 

 visas idejas ir jāpieraksta. 

                                                 
7
 Avots: Adaptēts pēc Robert J. Fetsch, Ph.D. 

Sabiedrības 

akcepts 

Iespējas 

pielāgot 

Riski 

Iekļaušanās 

sistēmā 

Sarežģītība 

ieviešot 

Ilgtspēja 

Ieguvumi 

Izmaksas 

Alternatīva 



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

33  

 

Prāta vētras īstenošanai nepieciešams moderators ar pieredzi. Moderators nodrošina, lai:  

 tiktu precīzi definēta risināmā problēma; 

 tiktu definēts vēlamais prāta vētras iznākums, rezultāts; 

 dalībnieki tiek „iekustināti” kopīgai ideju ģenerēšanai (t.sk. ar spēļu un uzdevumu 

palīdzību);  

 katram dalībniekam – arī klusākajiem grupas dalībniekiem - būtu iespēja (un pienākums) 

izteikt savas idejas;  

 tiktu iedrošināta aizraujoša, ne kritiska, jautra, bet darbīga atmosfēra, un tiktu iedrošināts 

radošums; 

 izteiktās idejas netiktu kritizētas vai vērtētas ideju ģenerēšanas laikā; 

 dalībnieki tiktu iedrošināti attīstīt un kombinēt citu izteiktās idejas;  

 kāda ideja, domu virziens vai persona pārlieku dominē uz pārējo dalībnieku fona. 

Efektīvai ideju ģenerēšanai vai izmantot kādas no radošuma veicināšanas metodēm, 

piemēram: 

 izaicināšana: tiek izteikts un pēc tam izvērtēts provocējošs, izaicinošs apgalvojums; 

 dažādo profesiju skatījums: dalībnieki vērtē, kā konkrēto jautājumu risinātu citu profesiju 

pārstāvji; 

 6 cepures: dalībniekiem tiek iedalītas lomas jeb cepures. Baltā atbild par faktiem, datiem; 

sarkanā – emocijas, intuīcija; melnā – kritiskums, nesakritības, barjeras; dzeltenā – 

ieguvumi, harmonija; zaļā – radošums, idejas, alternatīvas; zilā – domāšana, loģika, 

analītiskums. 

Projekta mērķi  

Projekta mērķa formulējumam ir tieši jāizriet no projekta idejas, ņemot vērā situācijas analīzi, 

problēmu analīzi un problēmu risināšanas alternatīvas izvēles. Lai nonāktu līdz konkrētajiem 

Formulējot mērķi, izmanto t.s. SMARTER metodi, kas palīdz panākt mērķa atbilstību noteiktām 

īpašībām. Labi definēts mērķis ir (sk. 1.tabulu): 

1.tabula „Labi definēts mērķis” 

Īpašība (angļu val.) Skaidrojums 

S – Specific Specifisks, jo konkrētāk definēts, jo labāk. 

M - Measurable  Izmērāms – definē konkrētus kvantitatīvus, pārbaudāmus kritērijus. 

A – Achievable Sasniedzams ar pieejamiem resursiem konkrētajā situācijā. 

R – Relevant Sasniedzamie rezultāti ir nozīmīgi un ir atbilstošs risināmajai problēmai. 

T – Time-bound Rezultātu sasniegšana ir definēta laikā. 

E – Engaging Mērķis iedvesmo un palīdz iesaistīt sekotājus, īstenotājus, atbalstītājus. 

R – Rewarding Ir skaidri definēti ieguvumi organizācijai, projekta mērķa grupai, sabiedrībai. 

Avots: Adaptēts pēc Džordža Dorana metodoloģijas 
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Pēc tam, kad ir definēti projekta mērķis un apakšmērķi, ir jāizstrādā uzdevumi, kas jāveic 

mērķa sasniegšanai. Ja mērķi atbild uz jautājumu „KAS tiks sasniegts? ”, tad uzdevumi atbild uz 

jautājumu „KĀ tas tiks sasniegts?”. 

Projekta plānošana  

Veiksmīgai projektu attīstība un projektu pieteikumu izstrādei nepieciešama rūpīga projektu 

plānošana. Projekta izstrādes fāzē uzsvars plānošanā tiek likts uz projekta mērķa un rezultātu 

sasniegšanu, kvalitātes nodrošināšanu, projekta rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu, mērķa grupu 

vajadzību apmierināšanu. 

 Kā palīgu projekta plānošanai šajā izstrādes fāzē bieži izmanto t.s. „Loģiskā ietvara” metodi 

(sk. 2.tabulu). Šī metode palīdz analizēt, plānot, izstrādāt un īstenot veiksmīgus projektus, 

fokusējot visas projekta darbību uz projekta mērķi, kā arī palīdz veiksmīgāk komunicēt projekta 

mērķus nozīmīgām projekta mērķa grupām. Loģiskā ietvara metode palīdz loģiskā veidā analizēt 

un izstrādāt: 

 kādas projekta aktivitātes jāīsteno, lai sasniegtu projekta rezultātus un mērķus;  

 kādiem pieņēmumiem ir jāizpildās, lai rezultāti un mērķi tiktu sasniegti; 

 ar kādiem riskiem var nākties saskarties projekta gaitā; 

 pēc kādiem indikatoriem tiks vērtēta mērķu un rezultātu sasniegšana, un kādi būs šo 

indikatoru datu avoti. 

2.tabula „Projekta loģiskā ietvara struktūra” 

 Indikatori un to avoti Pieņēmumi Riski 

1. Virsmērķis 

Augstākā līmeņa 

mērķis, kura 

sasniegšanu projekta 

īstenošana veicinās, 

t.sk. attiecībā uz 

projekta mērķa 

grupām. 

Konkrēti izmērāmi 

rādītāji, pēc kuriem 

varēsim noteikt, cik lielā 

mērā virsmērķis tiek 

sasniegts. Kādus datus 

izmantosim par pamatu? 

Kādi būs šo datu avoti? 

Kādā veidā uzkrāsim 

datus/mērīsim progresu? 

Nozīmīgi nosacījumi, 

lēmumi, pasākumi, 

kuriem jāizpildās, lai 

projekta virsmērķi un 

projekta ietekmes, 

ieguvumus uzturētu 

ilgtermiņā, t.sk. attiecībā 

uz projekta mērķa 

grupām. 

Būtiski riski, kuri 

var ietekmēt 

projekta virsmērķa 

sasniegšanu. 

2. Projekta mērķis 

SMARTER mērķis, 

kas tiks sasniegts, ja 

tiks atbilstošā kvalitātē 

sasniegti visi projekta 

rezultāti, t.sk. attiecībā 

uz projekta mērķa 

grupām. 

Konkrēti izmērāmi 

rādītāji, pēc kuriem 

varēsim noteikt, cik lielā 

mērā plānotie mērķi tiek 

sasniegti. Kādus datus 

izmantosim par pamatu? 

Kādi būs šo datu avoti? 

Kādā veidā uzkrāsim 

datus/mērīsim progresu? 

Nozīmīgi nosacījumi, 

lēmumi, pasākumi ārpus 

projekta komandas 

kontroles, kuriem 

jāizpildās, lai projekta 

virsmērķi un projekta 

ietekmes, ieguvumus 

uzturētu ilgtermiņā, t.sk. 

attiecībā uz projekta 

mērķa grupām. 

Būtiski riski, kuri 

var ietekmēt 

projekta mērķa 

sasniegšanu. 

3. Rezultāti 

Konkrēti projekta 

rezultāti (izstrādāti 

Konkrēti izmērāmi 

rādītāji, pēc kuriem 

varēsim izmērīt, cik lielā 

Nozīmīgi nosacījumi, 

lēmumi, pasākumi ārpus 

projekta komandas 

Būtiski riski, kuri 

var ietekmēt 

projekta rezultātu 
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 Indikatori un to avoti Pieņēmumi Riski 

produkti, uzbūvētas 

ēkas, u.tml.), kuri 

projekta īstenošanas 

laikā obligāti 

jāsasniedz, t.sk. 

attiecībā uz projekta 

mērķa grupām. 

mērā plānotie rezultāti 

tiek sasniegti. Kādus 

datus izmantosim, lai to 

noteiktu? Kādi būs šo 

datu avoti? Kādā veidā 

uzkrāsim datus/mērīsim 

progresu?  

kontroles, kuriem 

jāizpildās, lai projekta 

rezultāti tiktu sasniegti. 

sasniegšanu. 

4. Projekta aktivitātes 

Šeit uzskaita 

būtiskākās aktivitātes, 

kuras ir jāīsteno 

projekta komandai, lai 

radītu/sasniegtu 

projekta rezultātus. 

Kādi resursi jāiegulda, lai 

varētu īstenot konkrētās 

projekta aktivitātes. 

Būtiski nosacījumi, 

lēmumi, notikumi ārpus 

projekta komandas 

ietekmes, kuriem 

jāizpildās, lai projekta 

aktivitātes īstenotu un 

sasniegtu rezultātus.  

Būtiski riski, ar 

kuriem var nākties 

saskarties 

aktivitāšu 

īstenošanas laikā. 

Avots: Norvēģijas ārlietu ministrija un NORAD 

Loģiskā ietvara struktūras izstrāde projektam sniedz virkni ieguvumus: tiek precizēti projekta 

mērķi un virsmērķi, un izveidots loģisks mērķu pamatojums; tiek definēti galvenie projekta 

elementi – sasniedzamie rezultāti un konkrētās darbības rezultātu sasniegšanai; indikatoru un datu 

avotu noteikšana palīdz jau agrīnās projekta stadijās uzsākt datu apkopošanu; pieņēmumu un risku 

definējums kļūst par pamatu projekta turpmākai plānošanai un risku vadības plānam. Loģiskā 

ietvara struktūra arī palīdz komunicēt projekta mērķus un rezultātus sabiedrībai un projekta mērķa 

grupām. 

Loģiskā ietvara struktūru izstrādā, sākot ar virsmērķi, līdz nonāk līdz konkrētajām darbībām, 

tātad no augšas uz apakšu. Analizējot loģiskā ietvara struktūru no kreisās uz labo pusi, mēs 

iegūstam horizontālo loģiku – kas atspoguļo, kā mēs varēsim pārliecināties, vai konkrētie mērķi ir 

sasniegti. Savukārt t.s. vertikālo loģisko ķēdi ir viegli pārbaudīt, ejot no darbībām cauri 

pieņēmumiem un riskiem uz rezultātiem, un no rezultātiem cauri pieņēmumiem un riskiem uz 

mērķiem, kā tas ir atspoguļots 9.attēlā. 

 

9.attēls „Loģiskā ietvara struktūras loģiskā ķēde
8
” 

                                                 
8
 Avots: Adaptēts pēc NORAD 
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Tādējādi, varam pārliecināties par cēloņu sakarībām starp darbībām, rezultātiem, mērķiem un 

virsmērķiem, kā arī par pieņēmumiem un riskiem, uz kuriem balstās projekta loģika. 

Izstrādātā projekta loģiskā ietvara struktūra kalpo par pamatu turpmākajai projekta plānošanai. 

Uz loģiskā ietvara struktūras bāzes var tikt tālāk izstrādāti: 

 detalizēts projekta aktivitāšu īstenošanas plāns un laika grafiks; 

 resursu izmantošanas plāns; 

 projekta budžeta plāns; 

 tehniskās prasības, t.sk. tehniskās specifikācijas, kvalitātes standarti, būvniecības 

programmas, u.tml.; 

 iepirkumu īstenošanas plāns; 

 risku vadības plāns; 

 kvalitātes vadības plāns. 

Projektu konkursi un normatīvie akti  

Meklējot finansējumu un izstrādājot projekta pieteikumu ES struktūrfondu projektu konkursā, 

jāņem vērā, ka tos regulē Eiropas, nacionālā un vietējā līmeņa dokumenti: 

 ES Regulas – definē kopējo Eiropas ietvaru attiecībā uz ES fondiem. 

 Nacionālais attīstības plāns (NAP 2014-2020), kā arī vienotais stratēģiskais 

ietvardokuments, definē nacionālās prioritātes un nosaka ES finansējuma sadalījumu pa 

prioritātēm. 

 Latvijas likumi – nosaka ietvaru ES struktūrfondu pārvaldība un administrēšanai Latvijā, 

piemēram, ES struktūrfondu vadības likums, Publisko iepirkumu likums u.c. 

 MK noteikumi un to pielikumi – pēc būtības pilda projektu konkursa nolikumi lomu, jo 

tajos detalizēti norādīts, kādas organizācijas, ar kādiem nosacījumiem, uz kādiem atbalsta 

veidiem var pretendēt attiecīgajā projektu konkursā. 

 Vadlīnijas, ieteikumi, skaidrojumi – sadarbības iestāžu (valsts aģentūru) izstrādātie 

palīglīdzekļi, kas atvieglo projekta pieteikumu izstrādi, projekta īstenošanu, atskaišu 

sagatavošanu, u.tml. 

 Pašvaldību attīstības programmas un citi pašvaldību saistošie noteikumi (būvnormatīvi, 

zonējums, u.c.) 

ES struktūrfondi, lai arī apjoma ziņā lielākais, tomēr nav vienīgais finansējuma avots projektu 

īstenošanai. Projektu īstenošanai izmanto dažādus finansējuma avotu veidus: 

 ES struktūrfondi. 

 Citi ES fondi un sadarbības programmas. 
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 Divpusējās sadarbības programmas. 

 Citu valstu programmas. 

 Nacionālās programmas. 

 Privātie fondi. 

 Uzņēmēji, privātpersonas. 

Bez jau minētajiem, arī pašu finansējums un aizņēmumi ir plaši izplatīts projektu finansēšanas 

veids gadījumos, kad ieguvumi no projekta īstenošanas atsver projekta īstenošanas izmaksas.  

Informāciju par ES struktūrfondu projektu konkursiem var Finanšu ministrijas mājas lapā, vai 

arī konkrēto sadarbības iestāžu – valsts aģentūru mājas lapās, kuras ir atbildīgas par konkrētu 

jomu projektu konkursu īstenošanu: 

 Valsts izglītības attīstības aģentūra (www.viaa.gov.lv).   

 Sabiedrības integrācijas fonds (www.sif.lv).  

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (http://liaa.gov.lv/lv).   

 Valsts reģionālās attīstības aģentūra ( http://www.vraa.gov.lv/lv/).    

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (http://cfla.gov.lv/lv/).  

 Nodarbinātības valsts aģentūra (www.nva.gov.lv).  

 Lauku atbalsta dienests (www.lad.gov.lv).  

Tāpat, finansējums projektu īstenošanai pieejams arī vairākās starpvaldību sadarbības 

programmās: 

 Eiropas Ekonmiskā zona (www.eeagrants.lv):  

– Norvēģijas finanšu instruments. 

– Eiropas Ekonomiskās zonas instruments. 

 Latvijas Šveices Sadarbības programma (www.swiss-contribution.lv).  

Lai arī Pārrobežu programmās finansējums 2007 – 2013.g. programmās praktiski vairs nav 

pieejams. Pārrobežu programmas paliek būtisks finansējuma avots nākamajam plānošanas 

periodam. Kā piemēru šādām programmām var minēt: 

 Interreg IV A Central Baltic ( http://www.centralbaltic.eu/).  

 Interreg IV A Estonia – Latvia (http://www.estlat.eu/).  

Projekta pieteikuma veidlapa un pielikumi  

Lai arī projektu pieteikumu veidlapas atšķiras atkarībā no finansētāja, projektu konkursa, 

projekta apjoma un veida, tomēr lielākajai daļa projekta pieteikumu veidlapu ir vienoti principi un 

pamata sadaļas. Būtiskākās sadaļas, kuras veido projekta pieteikuma kodolu un ļauj vērtētājam no 

malas pieņemt informētu lēmumu par projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu, ir: 

http://www.viaa.gov.lv/
http://www.sif.lv/
http://liaa.gov.lv/lv
http://www.vraa.gov.lv/lv/
http://cfla.gov.lv/lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.eeagrants.lv/
http://www.swiss-contribution.lv/
http://www.centralbaltic.eu/
http://www.estlat.eu/
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Kopsavilkums: 

 Kopsavilkuma mērķis ir sniegt projekta pieteikuma mērķauditorijai īsu, kodolīgu 

priekšstatu par projektu, tā mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, mērķa grupām, 

pamatojumu, metodēm, kā mērķis tiks sasniegts, kā arī ieskicēt resursus, kas nepieciešami 

projekta īstenošanai. 

 Kopsavilkums parasti izvietots pieteikuma veidlapas sākumā, tomēr to parasti aizpilda kā 

pēdējo, kad pārējās sadaļas jau ir pilnībā izstrādātas. Tādējādi. „izvelkot esenci” par 

projekta būtību no citām sadaļām, nevar ieviesties kļūdas un nesaderības starp projekta 

kopsavilkumu un pārējām darbībām. 

Informācija par iesniedzēju un projekta partneriem: 

 Šajā sadaļā norādāma formālā informācija par projekta pieteicēju un partneriem, t.sk. 

darbības juridiskā forma. Atsevišķos gadījumos tiek prasīts arī organizācijas apraksts, un 

tādā gadījumā tā ir iespēja projekta pieteicējam un partneriem pasniegt pieteikuma 

mērķauditorijai informāciju, kas uzsver pieteicēja un partneru kapacitāti un līdzšinējo 

pieredzi, un varētu nodrošināt veiksmīgu projekta īstenošanu. 

Projekta mērķa grupas, problēmas risinājuma apraksts, nepieciešamības pamatojums: 

 Šeit aprakstāmi galvenie iemesli, kāpēc projekts ir jāīsteno. Šeit ir argumentēti jāatspoguļo 

cēloņu sakarības, risināmā problēma un piedāvātais risinājums, mērķa grupas. Šeit 

atspoguļotā informācija kļūst par pamatu projekta loģiskā ietvara struktūras izstrādei. 

Parasti šīs informācijas apjoms tiek ierobežots ar 1 000 – 1 500 zīmēm. Atkarībā no 

pieteikuma veidlapas, šī informācija var tikt prasīta kopā vai sadalīta vairākās sadaļās. 

Projekta apraksts: mērķi, rezultāti, aktivitātes: 

 Kopsavilkums par ES fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām, parasti sadaļas ir 

ierobežotas līdz 1 000 – 2 000 rakstu zīmēm. Šajā sadaļā tiek ietverta galvenā projekta 

loģika – kādi mērķi ir jāsasniedz, ar kādām metodēm tie tiks sasniegti, un kādas aktivitātes 

un resursi tam nepieciešami. Norādītajai informācijai ir jābūt konkrētai, piemēram – 

rezultātiem jābūt kvantificējamiem, jānorāda arī rādītāji, kā varēs pārliecināties par 

rezultātu sasniegšanu. Atkarībā no pieteikuma veidlapas, šī informācija var tikt prasīta 

kopā vai sadalīta vairākās sadaļās. 

Projekta īstenošanas plāns un laika grafiks: 

 Šajā sadaļā var tikt prasīts detalizēti uzskaitīt projektā īstenojamās aktivitātes, to secību un 

savstarpējās atkarības, kā arī projekta īstenošanas laika grafiku. Atsevišķos gadījumos arī 

jānorāda projekta uzsākšanas gatavība – cik lielā mērā priekšdarbi ir veikti un organizācija 

ir gatava projekta uzsākšanas īstenošanai.  
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Projekta budžets un finansēšanas plāns: 

 Projekta budžets ir finanšu plāns, kas atspoguļo projekta ieņēmumus un izdevumus visam 

projekta periodam. Budžetā kvantitatīvi ir atspoguļotas projektā paredzētās darbības. 

Finansēšanas plānā norāda projekta finansējuma avotus, kā arī norāda summas pa laika 

periodiem, kad tās būs nepieciešamas. 

Projekta komanda un projekta organizācija: 

 Šajā sadaļā jāatspoguļo organizācijas pašreizējā kapacitāte, kā arī iespējamie piesaistītie 

eksperti, kas tiks iesaistīti projekta īstenošanā.  

Projekta risku un kvalitātes vadības plāns: 

 Apraksta, kādi ir iespējamie projekta īstenošanas riski, kā arī norāda to izvērtējumu un 

iespējamo risku samazināšanas vai novēršanas plānu.  

Projekta rezultātu un ieguvumu ilgtspējas pamatojums: 

 Tiek aprakstīts, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta 

īstenošanas, tāpat, kādi ir plānotie ieguvumi pašai organizācijai no projekta īstenošanas. 

Pielikumi: 

 Projektu pieteikumiem parasti ir divu veidu pielikumi – dokumentu kopijas, kuras 

apliecina pretendenta reģistrācijas faktu, licences un atļaujas, sertifikāti, partnerības 

līgumi, darbinieku CV un cita veida dokumenti, kuri raksturo pretendenta un partneru 

institūciju atbilstību projekta konkursa nosacījumiem. Otra veida dokumenti ir tie, kuros 

detalizētāk aprakstīts un pamatots projekts: detalizēts projekta īstenošanas plāns un laika 

grafiks, detalizēts publicitātes plāns, detalizēta projekta tāme, priekšizpētes, tehniski 

ekonomiskie pamatojumi, u.c.  

Gatavojot projekta pieteikumu, jāievēro šādi ieteikumi: 

 Gatavoties savlaicīgi. 

 Zināt, ko gribam (ilgtermiņa prioritātes). 

 Savlaicīgi dibināt partnerības. 

 Savlaicīgi izstrādāt dokumentus, priekšizpētes. 

 Iesaistīt mērķa grupas, darbiniekus, NVO, brīvprātīgos, ekspertus. 

 Meklēt arī iespējas ārpus ES fondu ietvara. 

 Būt atvērtiem pret iespējām. Veidot sinerģijas.  

 Balstīties uz sasniegumiem, stiprajām pusēm. 

 Komunicēt: jautāt, lūgt skaidrojumus, padomus. 

 Demonstrēt mērķu nozīmīgumu ārpus projekta. 
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Projekta pieteikuma sagatavošanas nozīmīgākie posmi  

Projekta pieteikuma sagatavošana sākas krietni pirms konkrētās projekta pieteikuma veidlapas 

aizpildīšanas, kā uzskatāmi parādīts 5.attēlā.  

Daudzos gadījumos pieteikuma sagatavošana seko noteiktai gaitai (sk. 3.tabulu).  

3.tabula „Projekta pieteikuma sagatavošanas nozīmīgākie posmi” 

Posms Apraksts Laiks 

1. Idejas izstrāde, 

projekta 

definēšana 

Projekta idejas attīstība, projekta definēšana, izejot no situācijas 

analīzes un ilgtermiņa attīstības plāniem 

1-2 mēn. 

2. Loģiskais 

ietvars 

Projekta mērķu, rezultātu un aktivitāšu definēšana, loģiskā ietvara 

struktūras izstrāde 

1-2 ned. 

3. Resursu 

apzināšana 

Projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu, finanšu un 

materiālo resursu apzināšana 

1-2 ned. 

4. Partnerību 

veidošana 

Partneru izvēlē jāvadās pēc tā, kādas jaunas kompetences ienest un 

kādu pievienoto vērtību partneris varētu piešķirt projektam un 

organizācijai kopumā. 

2-3 mēn. 

5. Priekšizpētes, 

priekšdarbi 

Nepieciešamo priekšizpētes, skiču projektu, pamatojumu un citu 

priekšdarbu uzsākšana, ja to atļauj organizācijas finanšu resursi. 

1-3 mēn. 

6. Fondu 

apzināšana 

Atbilstošu finansējuma avotu, fondu identificēšana Pastāvīgi 

7. Konkursa 

nolikums 

Iepazīšanās ar projektu konkursa nolikumu, vadlīnijām, pieteikuma 

veidlapu, finansētāja prasībām 

1 ned. 

8. Konsultācijas 

ar finansētāju 

Konsultācijas ar projektu konkursu administrējošo iestādi par 

projekta idejas atbilstību konkursa nolikumam, par uzsvariem un 

prioritātēm, būtiskiem nosacījumiem 

1-4 ned. 

9. Pieteikuma 

izstrāde 

Projekta pieteikuma izstrāde konkrētajam projektu konkursam, 

pieteikuma iesniegšana 

1-3 mēn. 

10. Papildinājumi Iespējamo papildinājumu, labojumu izstrāde un iesniegšana pēc 

finansētāja pieprasījuma 

1-2 ned. 

11. Līgums Līguma parakstīšana un gatavošanās projekta īstenošanas uzsākšanai 1 mēn. 

Avots: Autora izstrādāta tabula 

3.tabulā norādīts aptuvenais laiks, kas būtu jāatvēl kvalitatīvai konkrēto uzdevumu veikšanai, 

tomēr šis laiks var būtiski atšķirties atkarībā no pieejamiem resursiem, organizācijas līdzšinējās 

pieredzes, darbinieku profesionalitātes, esošajām partnerībām.  

Projekta pieteikuma sagatavošanas process var atšķirties atkarībā no institūcijas, no 

organizācijas kultūras, no līdzšinējās pieredzes projektu darbā u.tml. faktoriem. 
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2.3. Dokumentu sagatavošana līdzfinansējuma 

nodrošināšanai  

Piesakot projektu finansējuma saņemšanai, jāaizpilda finansētāja izstrādāta projekta 

pieteikuma veidlapa. Projekta pieteikuma veidlapas galvenais mērķis ir koncentrētā veidā sniegt 

informāciju par projektu, lai finansētāja lēmumu pieņēmēji varētu pieņemt informētus, 

argumentētus lēmumus par finansējuma piešķiršanu vai projekta pieteikuma noraidīšanu.  

Projektu pieteikuma formā parasti ir ierobežojumi attiecībā uz atspoguļojamās informācijas 

apjomu. Tāpēc, ne vienmēr atvēlētajās sadaļās iespējams ievietot detalizēti un izsmeļoši visu 

pieejamo informāciju. Tāpat, projekta pieteikumā nevar pilnā atspoguļot jebkādas dokumentu 

kopijas. Projekta pieteikumam var būt nepieciešams pievienot tehnisko dokumentāciju, 

priekšizpētes, atzinumus, u.tml. Šī iemesla dēļ projektu pieteikumu veidlapām veido pielikumus, 

kurus var iedalīt vairākās grupās. 

Pieteikuma veidlapu papildinoši pielikumi  

Pielikumi, kuri papildina projekta pieteikuma veidlapas sadaļās atspoguļoto informāciju. Kā 

piemēru var minēt: 

 Detalizēts projekta īstenošanas plāns un laika grafiks. 

 Detalizēts projekta budžets un finansēšanas plāns. 

 Detalizēts publicitātes un informēšanas plāns. 

 Detalizēts projekta risku vadības plāns. 

 Projekta organizatoriskā struktūra. 

 Projekta uzraudzības struktūra un pasākumu plāns u.c. 

Vairums no šiem dokumentiem tiek izstrādāts īpaši katram projektam. Tomēr organizācijas 

ietvaros var veidot šādu dokumentu paraugu, kā arī līdzšinējo projektu dokumentācijas un labās 

prakses datubāzes, tādējādi atvieglojot šādu dokumentu izstrādi turpmākajiem projektiem. 

Pieteicēja statusu un atbilstību apstiprinoši dokumenti  

Šajā kategorijā ietilps dokumentu kopijas, kuras apstiprina pieteicēja kā organizācijas un tās 

darbinieku kvalifikāciju un atbilstību konkrētā projektu pieteikuma konkursa prasībām. Kā 

piemēru var minēt šādu dokumentu kopijas: 

 Reģistrācijas apliecība. 

 Licences, atļaujas, sertifikāti. 

 Pilnvaras. 

 Darbinieku CV, izglītības dokumenti un sertifikāti. 

 Atsauksmes no līdzšinējo projektu finansētājiem, partneriem, mērķauditorijām. 
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 Organizācijas stratēģija, kurā atspoguļojas projektu konkursa prioritātes. 

 Līdz šim īstenoto projektu uzskaitījums. 

 Līgumi ar projektu partneriem u.c. 

Šīs sadaļas dokumenti parasti ir kopijas no oriģinālajiem dokumentiem, tāpēc to sagatavošana 

neprasa daudz laika. Izņēmums varētu būt darbinieku CV, kas var būt jāsagatavo atbilstoši 

finansētāja prasībām. Projektu sagatavošanu atvieglo, ja biežāk izmantojamo dokumentu kopijas 

jau ir ieskanētas un noglabātas elektroniskā veidā izmantošanai turpmākajos projektu konkursos. 

 Tehniskā dokumentācija  

Atsevišķiem projektu konkursiem, it īpaši infrastruktūras attīstības jomā, projektu pieteikumi 

var saņemt papildus vērtēšanas punktus, ja ir veikti nepieciešamie priekšdarbi un projektiem ir 

augsta uzsākšanas gatavība. Atkarībā no projektu konkursiem, šādu dokumentu piemēri var būt: 

 Būvvaldē apstiprināts tehniskais projekts un būvatļauja. 

 Tehniski ekonomiskais pamatojums. 

 Energoaudits. 

 Ietekmes uz vidi novērtējums. 

 Priekšizpēte. 

 Ieguvumu-izdevumu ekonomiskā analīze u.tml. 

Šie dokumenti parasti ir jāizstrādā tieši konkrētajam projektam, un to izstrāde var prasīt 

ievērojamu laika un līdzekļu ieguldījumu. Atsevišķos gadījumos, projektu konkursos pieprasītos 

dokumentus nemaz nav iespējams izstrādāt laikā, kas atvēlēts no projekta konkursa izsludināšanas 

līdz pieteikuma iesniegšanas datumam, un šādos gadījumos pastāv risks, ka organizācijas 

pieteikums nesavāc maksimālo punktu skaitu. Šādos gadījumos nodrošināt savlaicīgu dokumentu 

gatavību prioritāriem mērķiem var: 

 sekojot līdzi projektu konkursu nolikumu (MK noteikumu) izstrādes procesiem, un būt 

lietas kursā par gaidāmajām prasībām; 

 savlaicīgi atvēlēt līdzekļus un uzsākt priekšdarbus tiem projektiem, kuri kā prioritāri 

iekļauti organizācijas stratēģijā vai attīstības programmā.  
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3. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde 

Tehniski ekonomiskais pamatojums (TEP) (angļu valodā feasibility study) ir kāda investīciju 

projekta iespējamības izvērtējums. Sākotnēji tiek pierādīta projekta tehniskā iespējamība un 

nepieciešamība un pēc tam – investīciju ekonomiskā atdeve. TEP ir kā biznesa plāns, bet 

sarežģītāks, jo ietver sevī atsevišķas specifiskas prasības. 

TEP sastāva, detalizācijas, alternatīvu analīzes, aprēķinu prasības nosaka organizācija vai 

iestāde, kas pieprasa TEP sagatavošanu un iesniegšanu. Ja konkrētas prasības nav izvirzītas, tad 

tās noteikti ir jāpieprasa, lai būtu zināmi minimālie rādītāji un kritēriji, kuriem jāatbilst 

sagatavotajam TEP. Pretējā gadījumā var izrādīties, ka sagatavotais dokuments nekad nebūs 

pietiekami labs, lai tiktu atbalstīts vai apstiprināts, jo izpildītājam un pasūtītājam būs atšķirīga 

nostāja attiecībā uz TEP sastāvu un rādītājiem, kurus vajadzēja pierādīt.  

TEP vispārīgu struktūru, detalizāciju un sagatavošanu neregulē kādi normatīvie dokumenti, 

noteikumi vai vadlīnijas. Pastāv vispārpieņemti 

uzskati par minimālo TEP apjomu. Tomēr 

organizācijas vai iestādes ir tiesīgas noteikt 

atšķirīgu TEP struktūru, detalizāciju un 

sagatavošanas regulējumu, kas jāievēro TEP 

sagatavotājiem. Šādas izvirzītās TEP prasības var 

atšķirties vienas iestādes vai organizācijas ietvaros 

atšķirīgiem investīciju projektu veidiem. Atkarībā 

no investīciju projekta rakstura un specifikas var 

mainīties TEP pamatojuma, detalizācijas un 

aprēķinu kārtība, mērķi, kurus ir nepieciešams 

pierādīt, un sasniedzamie rezultāti. 

Tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavo 

tādu investīciju projektu ieguldījumiem, kas paredz jaunu objektu izbūvi, vai tādu esošo objektu 

rekonstrukciju, kas pēc projekta realizācijas būtiski mainīs tā esošo tehnisko pielietojumu un/vai 

uzturēšanas izmaksu apjomu. Sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu esošu objektu 

rekonstrukcijai, atjaunojot tos sākotnējā izskatā, ir nelietderīgi, jo, ja ēka vai būve ir nolietojusies 

tik lielā apjomā, ka to ir bīstami turpmāk ekspluatēt, bet tā ir vajadzīga, un nav nepieciešams 

mainīt tās apjomu un pielietojumu, kas ir pietiekams investīciju ieguldījuma pamatojums. 

Tehniski ekonomisko pamatojumu var sagatavot ikviena persona, kas spēj sagatavot 

pilnvērtīgu investīciju ieguldījumu tehniski ekonomisko pamatojumu. Tā sagatavotājam nav 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma 

sagatavošanas mērķis – sagatavot 

visaptverošu investīciju ieguldījumu 

stratēģisko plānu, lai pierādītu labāko 

un lētāko tā realizācijas scenāriju, kas 

nodrošina normatīvo aktu prasību 

izpildi un patērētāju vajadzību 

apmierināšanu. TEP izstrādātājam 

jāveic investīciju projekta 

iespējamības analīze un nākotnes 

situācijas izvērtējums. 
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nepieciešamas speciālas atļaujas vai sertifikāti. TEP sagatavošanu var veikt, izmantojot iestādes 

vai organizācijas iekšējos resursus (personālu) vai nolīgt ārpakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā 

darbojas šādi apsvērumi (sk. 4.tabulu): 

4.tabula „TEP izstrādes salīdzinājums” 

 
Sagatavo iestādes vai organizācijas 

darbinieks 
Ārpakalpojuma iegāde 

Laiks 3 mēneši 3 mēneši 

Izmaksas 600 – 700 Ls/mēnesī (bruto) + atbalsta 

personāls (tehniskais eksperts, 

grāmatvedis u.c.) (2013.g.) 

< 3 000 Ls bez PVN;  

Saņem samaksu tikai tad, ja TEP tiek apstiprināts, 

vai max.20% avanss (2013.g.) 

Ieguvumi Lielāka ticamība, jo sagatavojis iestādes 

vai organizācijas darbinieks; 

Personīgāka attieksme pret darbu, jo 

strādā savas iestādes vai organizācijas 

labā;  

Lielākas iespējas kontrolēt TEP 

izstrādes gaitu;  

Pēc TEP sagatavošanas iestādei vai 

organizācijai būs pieejams darbinieks, 

kas konkrēto sfēru būs ļoti labi 

izanalizējis; 

Pēc TEP sagatavošanas iestādei vai 

organizācijai būs ar TEP sagatavošanu 

saistītos jautājumos augsti kvalificēts 

darbinieks. 

IESPĒJA nolīgt pieredzējušāku un kompetentāku 

izpildītāju ar iepriekšēju pieredzi; 

IESPĒJA saņemt profesionālu viedokli vai 

„skatu no malas”; 

IESPĒJA saņemt salīdzinājumu ar citām 

līdzīgām pašvaldībām un situācijām; 

Ja TEP tiek sagatavots iesniegšanai kādā valsts 

organizācijā, IESPĒJAMS, ka Izpildītājs 

(pakalpojuma sniedzējs) zina prasības, 

noteikumus, kārtību, kas nav specifiski atrunāta 

vai organizēta. Ir iespējams profesionālākā līmenī 

risināt un kārtot specifiskas problēmas. 

Nav jāmaksā, ja darbs netiek izdarīts. 

Vājās 

puses 

Vai iestādei vai organizācijai ir brīvs 

darbinieks uz trim mēnešiem, kas var 

sagatavot TEP? 

Kas notiek, ja TEP netiek sagatavots? 

Zinot iekšējās vajadzības jau iepriekš, 

var netikt piedāvāti radikāli, oriģināli 

risinājumi. 

Nav sadarbības un darba pieredzes ar 

organizāciju, kas apstiprinās TEP. 

Trūkst personīgas pieejas un attieksmes; 

Grūtāk kontrolēt un sekot līdzi procesiem, darba 

sagatavošanas gaitai, virzībai. 

Ja pēc TEP sagatavošanas Pasūtītājs (iestāde vai 

organizācija, kas ir pieprasījusi šāda TEP 

sagatavošanu) kaut ko nav sapratis, ir grūtāk 

noskaidrot viedokli, jautājumus par plānotā 

projekta virzību, kā arī - ko tieši Izpildītājs bija 

domājis, rakstot tā vai savādāk; 
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Sagatavo iestādes vai organizācijas 

darbinieks 
Ārpakalpojuma iegāde 

Tālākā procesa gaitā ir grūtāk iespējamas 

izmaiņas, jo ir grūti spriest, vai TEPā tas bija 

būtiski vai ne tik būtiski. 

 

Izmantojot ārpakalpojumu TEP sagatavošanai, papildus jāņem vērā riski, kas attiecas uz 

atbilstoša sadarbības līguma (Līguma) sagatavošanu, lai izvairītos no situācijām, ka Pasūtītājs ir 

samaksājis par neatbilstošas kvalitātes dokumenta sagatavošanu vai to, ka Pasūtītājam ir līgums 

par TEP sagatavošanu, bet pat pēc viena gada darba rezultāts nav sasniegts. Tāpēc visos ar TEP 

sagatavošanu saistītajos līgumos papildus vispārīgiem līguma nosacījumiem ļoti specifiski ir 

nepieciešams atrunāt prasības, kas attiecas uz: 

 TEP apstiprināšanu – nepieciešams ietvert nosacījumu, ka Līguma saistības un Pasūtītāja 

prasības ir izpildītas tikai tad, kad sagatavoto dokumentu ir apstiprinājusi iestāde vai 

organizācija, kas sākotnēji ir izvirzījusi prasības TEP sagatavošanai; 

 TEP sagatavošanas laika grafiku – nepietiekami norādīt, ka TEP sagatavošana jāveic dažu 

mēnešu laikā. Pasūtītājam ir jānosaka vairāki konkrēti TEP darba dokumentu iesniegšanas 

posmi un to minimālais sastāvs, lai varētu sekot līdzi darba izpildes gaitai un kvalitātei. 

Atsevišķi nepieciešams norādīt laiku, kura ietvaros ir jāsagatavo TEP un kura laikā tas ir 

jāsaskaņo un jāapstiprina; 

 TEP saskaņošanas maksimālo reižu skaitu – tas nozīmē, ka Līgumā ir nepieciešams ietvert 

nosacījumu, ka Izpildītājam TEP jāsaskaņo ar organizāciju vai iestādi, kas sākotnēji 

izvirzījusi prasību tā nepieciešamībai, trīs komentāru reizēs; 

 Laiku, kurā Izpildītājam ir jāveic prasīto labojumu iestrāde sagatavotajā dokumentā; 

 Visu izstrādāto un sagatavoto dokumentu iesniegšanu to elektroniskā formātā to izstrādes 

programmatūras versijā. 

Kā minēts iepriekš, TEP struktūra, saturs un detalizācijas pakāpe ir atkarīga no investīciju 

projekta un iestādes vai organizācijas, kas ir pieprasījusi šāda TEP sagatavošanu, bet 

vispārpieņemtais minimālais TEP saturs ir šāds:  

1. Kopsavilkums.  

2. Ievads.  

3. Esošās situācijas apraksts.  

4. Pilnas investīciju programmas sagatavošana t.sk. alternatīvu analīze.  

5. Prioritārās investīciju programmas noteikšana.  
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6. Projekta ieviešanas plāns un vadība.  

7. Finanšu un ekonomiskā analīze.  

8. Risku un varbūtības analīze.  

TEP pirmās nodaļas sniedz vispārīgu ievadinformāciju par TEP, tālāk seko investīciju projekta 

tehniskā pamatošana un pēdējās trīs nodaļas attiecas uz TEP ekonomiskās sadaļas sagatavošanu. 

Informācija TEP izstrādes gaitā ir jāsniedz vienkārši, neizplūstot formulējumos un skaidrojumos, 

izmantojot tabulas un skices. 

1 .  Ko ps av i lku ms  (~  1  lpp . )  

Kopsavilkums ir tehniski ekonomiskā pamatojuma sadaļa, kura tiek sagatavota pēdējā. 

Kopsavilkumā tiek sniegts ļoti īss informācijas apkopojums, kas TEP vērtētājiem sniedz pirmo 

vispārīgo informāciju par investīciju projektu – TEP gaitā pamatotā īstermiņa investīciju 

programma, ar tās realizāciju sasniedzamie mērķi un ieguvumi, investīciju kopējais apjoms un 

sadalījums starp finansētājiem, projekta ieviesējs un investīciju ieguldījumu labuma saņēmējs. 

2 .  I evad s  ( ~  2  –  3  l pp . )  

Ievadā parasti tiek sniegts apraksts par vispārīgiem TEP sagatavošanas mērķiem, TEP izstrādei 

izvirzītajiem uzdevumiem, TEP sasniedzamajiem rezultātiem, galvenajiem normatīvajiem aktiem 

un citu TEP sagatavošanā izmantoto informāciju un tās avoti. 

TEP sagatavošanas mērķis parasti nav konkrētu investīciju ieguldījumu realizācija - tie jau ir 

secinājumi un rezultāti. Sagatavojot TEP, jāatceras, ka sākotnēji tas ir visaptverošs investīciju 

ieguldījumu plāns. Tātad arī mērķim ir jābūt visaptverošam - panākt situāciju, kad normatīvo aktu 

prasības ir ievērotas, kā arī patērētāju vajadzības un nepieciešamības tiek nodrošinātas. Atbilstoši 

vispārīgam un visaptverošam mērķim tiek izvirzīti vispārīgi uzdevumi, kas TEP gaitā ir jāveic, lai 

tiktu definētas konkrētas veicamās darbības un investīciju ieguldījumu apjoms, kas būs TEP 

rezultāts. Papildus ievadā ir ieteicams sniegt to normatīvo aktu uzskaitījumu, kuri ir ņemti vērā, 

nosakot investīciju ieguldījumu apjomu un sasniedzamo kvalitāti, kā arī aprakstīt citu TEP 

sagatavošanā izmantoto informāciju un tās avotus.  

3 .  E so šās  s i t uā c i j as  ap raks ts  ( maks .  20  –  30  lpp . )  

Atkarībā no investīciju projekta un tā specifikās situācijas apraksts būs atšķirīgs. Esošās 

situācijas aprakstā ir jāsniedz informācija, un paplašināts apraksts jāsniedz par tādiem apstākļiem, 

kam var būt ietekme uz investīciju ieguldījumu rezultātu. Esošās situācijas aprakstā jāpadomā par 

sekojošu sadaļu aprakstu: 

3.1. Esošās teritorijas apraksts (iekļaujamā informācija atkarībā no projekta specifikas – 

investīciju ieguldījumu teritorija; administratīvais centrs; nozīmīgākie ceļi; elektroapgāde, 
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gāzes apgāde, sakari, ūdensapgāde un kanalizācija; ūdenstilpnes; aizsargājamā dabas 

teritorijas; projekta teritorijas definējums; ģeogrāfiskais novietojums; reljefa apraksts; 

zemes pamatnes un gruntsūdens apraksts; klimatiskais raksturojums; kultūrvēsturiskais 

raksturojums). 

3.2.  Esošais patērētāju apraksts – atkarībā no jomas, kādā ir paredzēts veikt investīcijas un 

kam šīs investīcijas sniegs uzlabojumu, ir jāvērtē precīzs to saņēmēju/lietotāju skaits 

(lielums). Sadaļā iekļaujamā informācija (iedzīvotāji; institūcijas; uzņēmumi). 

3.3. Esošās situācijas apraksts jomā, kurā tiks veikti ieguldījumi (pakalpojuma pieejamība 

un nodrošinājums; pakalpojuma kvalitāte un atbilstība; tehniskais nodrošinājums). 

3.4. Esošās finanšu situācijas apraksts: (pašvaldības finanšu situācijas raksturojums; 

finansējuma saņēmēja finanšu situācijas raksturojums; pakalpojuma sniegšanas jomas 

finanšu situācijas raksturojums).  

3.5. Finansējuma saņēmēja raksturojums..  

4 .  I lg t ermiņ a  in ves t ī c i ju  p rog ra mma s  s ag a ta vo šan a  ( mak s .  10  –  1 5  

lp p . )  

Ilgtermiņa investīciju programma ir pilns visu nepieciešamo darbību un investīciju 

ieguldījumu uzskaitījums, kurus ir nepieciešams veikt, lai tiktu sasniegts tāds līmenis, kura 

nepieciešamība tika pamatota iepriekš vai tiek pamatota šajā nodaļā. 

Sagatavojot un pamatojot ilgtermiņa investīciju programmu un atsevišķo komponenšu 

ieguldījumu, ir jābalstās uz iepriekš sniegto esošās situācijas skaidrojumu.  

Projektos, kuros jau iepriekš var prognozēt, ka ilgtermiņa investīciju programma būs daudz 

lielāka par īstermiņa investīciju programmu, ir iespējams sniegt vispārīgu ilgtermiņa investīciju 

programmas aprakstu bez padziļinātas detalizācijas un investīciju ieguldījumu apraksta. Šādu 

detalizētu un pamatotu aprakstu vēlāk sniedz tikai par īstermiņa investīciju ieguldījuma daļu. 

Ilgtermiņa investīciju programmas apraksts ietver: 

 Minimālā sasniedzamā kvalitātes līmeņa aprakstu. 

 Maksimālā pakalpojuma patēriņa apjoma aprēķināšanu. 

 Alternatīvu izvērtēšanu un salīdzināšanu.  

 Ilgtermiņa investīciju programmas sagatavošanu.  
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5 .  Ī s t ermi ņa  in ves t ī c i ju  p ro g ra mma s  sag a ta vo šan a  ( ma ks .  2  –  5  lpp . )  

Īstermiņa investīciju programmas vai prioritāro darbību programmas sagatavošana izriet no tā, 

ka finansiālu vai tehnisko ierobežojumu ziņā nav iespējams uzreiz veikt visas investīciju 

programmas (ilgtermiņa investīciju programmas) realizēšanu vienlaicīgi.  

Īstermiņu investīciju programmas izdalīšana no ilgtermiņa investīciju programmas ir ļoti 

vienkārša, ja iepriekš ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas prioritizācija. Ja tas ir izdarīts, 

tad, skatoties no projekta realizētāja finansiālajām un tehniskajām iespējām, ilgtermiņa 

programmas prioritizācijas sarakstā tiek „novilkta svītra” līdz kurai visas aktivitātes tiks realizētas, 

bet „zem svītras” palikušās aktivitātes tiek realizētas vēlāk, kad būs pieejams attiecīgs finansējums 

vai tehniskie resursi. 

Izvirzot prioritāro investīciju programmu, tas ir, realizējot visu nepieciešamo investīciju 

apjomu nepilnā apjomā, ir jāveic patērētāju skaita pārvērtējums situācijā pēc projekta (3.2.nodaļā), 

ieviešot atbilstošas korekcijas situācijā pēc projekta. Papildus var samazināties arī citi ieguvumi. 

6 .  Pro j ek ta  i ev i e ša nas  p l āns  un  v ad īb a  ( ma k s .  2  lpp . )  

Līdz ar īstermiņa investīciju programmas sagatavošanu ar projekta realizētāju un finansējuma 

saņēmēju ir nepieciešams papildus vienoties par sekojošiem vispārīgiem jautājumiem – īstermiņa 

investīciju programmas ieviešanas kārtība; projekta realizācijas laika grafiks; projekta līgumi, to 

veids un skaits; kopējais nepieciešamais finansējums. Piemēram, izvirzot īstermiņa investīciju 

programmu, tika aprēķinātas nepieciešamās celtniecības izmaksas, tomēr, lai ievērotu Latvijas 

būvniecību regulējošos normatīvos aktus, papildus jāpieskaita tādi izdevumi kā tehniskā projekta 

sagatavošana, būvdarbu uzraudzība un autoruzraudzība u.c.. Var gadīties, ka papildus ir 

jāpieskaita arī ar celtniecības darbiem tieši nesaistīti papildu izdevumi, piemēram, nepieciešamās 

zemes iegāde, inženierkomunikāciju pieslēgumu izbūve, trešajām personām radītie zaudējumi 

celtniecības darbu laikā, pretriska pasākumu ievērošana (skat. 9. nodaļu) u.c.. 

Noslēgums: Kad ir sagatavota un pamatota prioritārā investīciju programma, ir veikts 

nepieciešamo investīciju finanšu ieguldījuma aprēķins, sagatavotajā dokumentā ir jāspēj atrast tie 

dati, kas ir nepieciešami finanšu informācijas sagatavošanai, – patērētāju skaits pirms un pēc 

projekta; patēriņa apjoms pirms un pēc projekta; nepieciešamo investīciju ieguldījumu apjoms pa 

gadiem; uzturēšanas izmaksu apjoma izmaiņas pa gadiem. Šie ir dati, kuriem vajadzētu būt 

pamatotiem un aprēķinātiem TEP tehniskajā sadaļā, un kurus ir nepieciešams izmantot finanšu 

analīzes sagatavošanā un aprēķinā. Papildus finanšu aprēķinos būs nepieciešams izmantot vēl citus 

datus - finansējuma saņēmēja grāmatvedības informāciju un valsts attīstības makroekonomiskos 

rādītājus, kas šajā nodaļā nav aprakstīti. 
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7 .  Fi n anšu  un  ek on omi s kā  an a l ī z e   

Ja TEP tehniskās daļas struktūra, saturs un detalizācijas pakāpe nav stingri noteikta 

normatīvajos aktos un var atšķirties atkarībā no investīciju projekta veida, tad ekonomiskās 

analīzes veikšana un aprēķināšanas kārtība, kā arī sasniedzamie rezultāti ir aprakstīti, noteikti un 

regulēti vairākos normatīvajos aktos, kā arī vadlīnijās. Ja ekonomiskā analīze tiek veikta 

projektiem, kuriem ir plānots piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu, tad galvenais dokuments, kas 

nosaka veidus, kā veicams investīciju projekta ekonomiskais novērtējums ir „Guide to Cost 

Benefit Analysis of Investment Projects” (2008.g.). Šobrīd aktuālas ir 2008.gada vadlīnijas. Ar 

laiku prasības un nosacījumi var mainīties, kā rezultātā tiek apstiprinātas citas vadlīnijas, pēc 

kurām jāvadās, sagatavojot finanšu analīzi. Vienmēr ir jāizmanto jaunākā versija. Lai atvieglotu 

projektu pieteicēju vai finansējumu saņēmēju darbu, bieži valsts pārvaldes institūcijas izdod 

konkrētākus norādījumus, kā veikt izmaksu ieguvumu analīzi konkrētiem investīciju projektiem. 

Šie konkrētie norādījumi izriet no iepriekš pieminētajām vadlīnijām, izceļot svarīgāko, 

nozīmīgāko un nepieciešamāko. Piemēram, Finanšu ministrija 2011.gadā ir izdevusi „Vadlīnijas 

atbildīgajām un sadarbības iestādēm ES struktūrfondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas 

un izmaksu – ieguvumu analīzes pamatprincipi”. Ja šādi konkrētāki norādījumi ir sagatavoti, tad, 

iespējams, ir pieejams arī finanšu modeļa paraugs, papildu skaidrojumi vai norādījumi tā 

sagatavošanā, minimālie sasniedzamie finanšu rādītāji, kā arī citas svarīgas nianses. 

Izmaksu – ieguvumu analīzi obligāti ir jāveic tādiem ES fondu līdzfinansētiem projektiem, 

kas ir lielie projekti (kopējais investīciju apjoms > 50 milj.EUR); projektiem, kas nav lielie 

projekti, bet kuros kopējais paredzētais finansējums pārsniedz 1 milj.EUR (saskaņā ar Finanšu 

ministrijas 2011.g. vadlīnijām), kā arī ieņēmumus nesošiem projektiem, lai noteiktu finansējuma 

deficīta likmi. 

Izmaksu ieguvumu analīzes mērķis ir sākotnēji veikt projekta finanšu analīzi. Finanšu analīze 

sevī ietver aprēķinus, kuros tiek ņemtas vērā investīciju izmaksas, uzturēšanas (darbības) izmaksas 

un ieņēmumi, peļņa, projekta finansētāji un to ieguldījums, projekta dzīvotspēja un aprēķināts 

projekta finanšu ienesīgums (FNPV). Ja FNPV>0, tad šim projektam nav nepieciešams ES fondu 

līdzfinansējums un to ir izdevīgi realizēt privātuzņēmējiem. Ja FNPV<0, tad šim projektam ir 

nepieciešams ES fondu finansējums. Tomēr, pirms piešķirt šādam projektam ES fondu 

finansējumu, sākotnēji ir jānovērtē, vai tas sniegs pietiekami lielus ekonomiskos pienesumus vai 

citus ieguvumus. Ekonomiskā analīze sevī ietver ekonomisko ieguvumu un zaudējumu 

novērtēšanu, citu netiešo ieguvumu iekļaušanu, ekonomisko ieguvumu aprēķināšanu (ENPV). Ja 

ENPV<0, tad sabiedrībai šis projekts nav izdevīgs, un sabiedrībai būs labāk bez šī projekta. Ja 

ENPV>0, tad projekts ir atbalstāms, un to ir nepieciešams realizēt. Papildus finanšu aprēķiniem un 
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ekonomiskā nozīmīguma pierādīšanai svarīgi ir veikt arī projekta risku novērtēšanu. Risku analīze 

sevī ietver jūtīguma analīzi, risku analīzi un novērtēšanu, kā arī pretrisku pasākumu aprakstu. 

Pretrisku pasākumi var saistīties ar zināmiem izdevumiem, kurus ir jāparedz finansējuma 

saņēmējam projekta realizācijas gadījumā. 

 

10.attēls „Finanšu un ekonomiskā analīze” 

Finanšu un ekonomisko analīzi veic, salīdzinot divus projektu īstenošanas scenārijus (sk. 

10.attēlu): situāciju bez projekta un situāciju ar 

projektu. Šo metodi sauc par papildus izmaksu 

metodi, jo tiek ņemtas vērā tikai projekta rezultātā 

radušās papildu izmaksas un papildu ieņēmumus.  

Atkarībā no projekta veida ir atšķirīgi ieteicamie 

projekta dzīves cikli – laika periods, kura ietvaros projektam ir jābūt ekonomiski izdevīgam un to 

nepieciešams realizēt. Ieteicamie projekta dzīves cikli ir sekojoši: ūdenssaimniecība, vide, 

dzelzceļš – 30 gadi; enerģētika, ostas, lidostas, ceļi – 25 gadi; rūpniecība – 10 gadi; pārējie 

projekti – 15 gadi.  

Esošās situācijas datiem ir jābūt 

vienādiem visās nodaļās! 
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Finanšu analīzi ir ieteicams veikt, izmantojot Microsoft Excel programmatūru. Pretējā 

gadījumā būs ļoti grūti veikt pareizus finanšu aprēķinus. Finanšu analīze ietver: 

 Investīciju izmaksu sagatavošanu; 

 Darbības izmaksu un ieguvumu apkopojumu. 

 Peļņas – zaudējumu aprēķinu. 

 Deficīta likmes aprēķināšanu. 

 Projekta finansētāju aprakstu un to ieguldījuma aprēķinu.  

Ja projekta finanšu analīze ir pierādījusi, ka projekts nav pietiekami ienesīgs, bet tas ir 

pietiekami labs, lai naudas plūsma būtu pozitīva, un projekta realizācija neradīs ikgadējus 

izdevumus lielākus par ieņēmumiem, ir jāveic projekta ekonomiskā analīze.  

Ekonomiskās analīzes uzdevums ir pierādīt, ka, lai arī projekts nenesīs pietiekami lielu peļņu, 

lai atmaksātos visi nepieciešamie ieguldījumi, projekts ir nozīmīgs vides jautājumu risināšanā 

un/vai iedzīvotāju sociālo jautājumu risināšanā. 

Ekonomiskā analīze ietver: 

 Ekonomisko ieguvumu un zaudējumu novērtēšanu. 

 Ekonomisko ieguvumu diskontēšanu. 

8 .  R is ku  ana l ī z e  

Kad ir pierādīta projekta nepieciešamība un ir apzinātas veicamās darbības, izmaksas, 

ieguldījumi, laika grafiki u.c. jautājumi, kuriem ir būtiska ietekme uz projekta realizāciju, ir 

svarīgi apzināties potenciālos riskus projekta veiksmīgai ieviešanai. Projekta risku novērtēšanai 

tiek veiktas šādas darbības: 

 Jūtīguma analīze. 

 Risku analīze. 
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4. Projekta budžeta izstrāde 

4.1. Projekta budžeta izstrāde  

Projekta budžets ir finanšu plāns, kas atspoguļo projekta ieņēmumus un izdevumus visam 

projekta periodam. Budžetā kvantitatīvi ir atspoguļotas projektā paredzētās darbības. Projekta 

budžetā definē projekta darbību īstenošanai pieejamos finanšu resursus, un tas palīdz īstenot 

projektu pieejamā finansējuma ietvaros. Budžetā 

ietvertā informācija ir viens no instrumentiem, ar 

kura palīdzību projektu pieteikumu vērtētāji var 

noteikt, vai projekts sasniedz projekta mērķi un 

plānotos rezultātus, kā arī to, cik lielā mērā 

projekta aprakstā definētie mērķi atbilst projekta 

budžetā ieplānotajam. 

Projekta budžeta izstrāde ir daļa no projekta finanšu plānošanas procesa. Šī procesa ietvaros 

tiek izstrādāts gan budžeta plāns, gan arī projekta finansēšanas plāns jeb naudas plūsmas plāns. 

Lai izstrādātu projekta budžetu, par pamatu ņem virkni projekta plānošanas dokumentus, kā tas 

parādīts 11.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

11.attēls „Projekta budžeta izstrāde
9
” 

                                                 
9
 Avots: Adaptēts pēc PMBOK 

Projekta 

īstenošanas 

plāns 

Resursu 

izmantošanas 

plāns 

Projekta laika 

grafiks, Ganta 

diagramma 

Projekta 

izmaksu aplēses 

Projekta 

iepirkumu plāns 

Projekta 

budžeta  

plāns 

Projekta naudas 

plūsmas plāns 

Projekta finanšu 

vadības plāns 

Finansējuma 

pieprasījumi 

Izmaksu kontrole Izmaiņu 

pieprasījumi 

Finanšu 

atskaites 

Projekta budžets ir skaitļos izteikts 

projekta īstenošanas plāns, kas 

atspoguļo projekta ieņēmumu avotus un 

izdevumu struktūru visam projekta 

periodam. 
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Pamatojoties uz projekta budžetu un projekta finansēšanas plānu, tiek izstrādāts projekta 

finanšu vadības plāns, finansējuma pieprasījumi, tiek veikta izmaksu kontrole, tiek izstrādāti 

izmaiņu pieprasījumu un finanšu atskaites. 

4.2. Budžeta struktūra 

Projekta budžets sastāv no divām galvenajām daļām: 

1. Projekta ieņēmumi, kur atspoguļo plānotos projekta ieņēmumu avotus, t.sk. pašu 

līdzfinansējumu, ES vai citu ārējo finansējumu, kā arī ieņēmumus no projekta rezultātiem / 

aktivitāšu ieviešanas (piemēram, ieņēmumi no pasākumu ieejas biļetēm, dalības maksām, 

projektā izdotas grāmatas pārdošanas, u.tml.); 

2. Projekta izdevumi, kur atspoguļo projekta darbību īstenošanai un mērķu sasniegšanai 

nepieciešamos izdevumus. 

Tipiska projekta izdevumu daļa ietver šādas izdevumu pozīcijas: 

 administrēšana (parasti nepārsniedz noteiktu % no projekta kopējiem izdevumiem); 

 atalgojums un nodokļi; 

 komandējumi, braucieni un ar tiem saistītie izdevumi; 

 pakalpojumu iegāde (piemēram, projektēšana, web-lapas izstrāde, pētījuma veikšana, 

u.tml.); 

 būvniecība, renovācija; 

 aprīkojuma iegāde; 

 pasākumu, konferenču, semināru, sanāksmju rīkošanas izdevumi; 

 publicitāte; 

 neparedzēti izdevumi, parasti nepārsniedz noteiktu % no projekta kopsummas. 

Projekta budžets ir obligāta sastāvdaļa projekta pieteikuma veidlapā. Projektu konkursa 

nolikums vai MK noteikumi konkrēto ES struktūrfondu aktivitātēs parasti precīzi definē, kādai ir 

jābūt budžeta struktūrai: tiek definētas atbalstāmās darbības un projekta tiešās un netiešās 

attiecināmās izmaksas, tiek noteiktas neattiecināmās izmaksas. 
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5.tabula „Projekta budžeta paraugs” 

Budžeta struktūra: izdevumu kategorijas sadalījumā pa darba paketēm. 

Izdevumu kategorija DP1 DP2 DP3 DP4 Kopā % no kop. 

Administrēšanas izdevumi 200 0 0 0 200 1,1% 

Algas, nodokļi 1 000 3 000 4 000 1 500 9 500 52,2% 

Komandējumi 0 700 0 0 700 3,8% 

Aprīkojuma iegāde 0 0 0 600 600 3,3% 

Konferences rīkošana 0 0 2 000 0 2 000 11,0% 

Pakalpojumi 0 3 500 0 1 200 4 700 25,8% 

Neparedz. 0 0 500 0 500 2,7% 

KOPĀ 1 200 7 200 6 500 3 300 18 200   

Budžeta struktūra: izdevumu kategorijas sadalījumā pa partneru atbildībām. 

Izdevumu kategorija 
Partneris 

1 

Partneris 

2 

Partneris 

3 

Partneris 

4 
Kopā % no kop. 

Administrēšanas izdevumi 110 30 30 30 200 1% 

Algas, nodokļi 4 000 4 000 500 1 000 9 500 52% 

Komandējumi 0 100 400 200 700 4% 

Aprīkojuma iegāde 0 0 0 600 600 3% 

Konferences rīkošana 600 1 400 0 0 2 000 11% 

Pakalpojumi 0 0 3 500 1 200 4 700 26% 

Neparedz. 500 0 0 0 500 3% 

KOPĀ 5 210 5 530 4 430 3 030 18 200  

 

5.tabulā ietvertie projekta budžeta vienkāršoti piemēri demonstrē, kā viena projekta budžetu 

var atspoguļot atkarībā no projekta specifikas. Bieži projektu pieteikumu veidlapās ir prasība 

atspoguļot budžetu vairākās tabulās, strukturējot gan pēc partneriem, gan pēc darba paketēm, gan 

pēc īstenošanas periodiem, gan pēc finansēšanas avotiem, u.tml. 

4.3. Budžeta izstrādes metodes  

Pastāv divas principiālas budžeta izstrādes pieejas: 

 Budžeta plānošana, izejot no pieejamiem resursiem.  

 Budžeta plānošana, izejot no sasniedzamajiem rezultātiem un mērķiem. 

Budžeta izstrāde, vadoties pēc pieejamiem resursiem, paredz, ka ir zināma projekta īstenošanai 

pieejamā summa. Projekta aktivitātes un budžetu pakārto pieejamajai summai, un plānošanas 

uzstādījumu raksturo jautājumi: kādu labāko iespējamo rezultātu varam sasniegt ar pieejamo 

finansējumu? Kāds būs projekta mērķis, izejot no pieejamās summas, un kā mērķi/rezultātu 
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vislabāk sasniegt pieejamā finansējuma ietvaros? Šāda pieeja tiek izmantota atsevišķās ES 

struktūrfondu finansētās aktivitātēs. 

Budžeta izstrāde, vadoties pēc projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, no otras 

puses, paredz, ka tiek nosprausti projekta mērķi un rezultāti. Izmantojot loģiskā ietvara struktūru, 

tiek noteikts, kādas aktivitātes nepieciešamas mērķu sasniegšanai. Šai pieejai raksturīgs 

uzstādījums: Kādas izmaksas nepieciešamas aktivitāšu īstenošanai, lai sasniegtu rezultātu un 

izvirzīto mērķi?  

Atkarībā no projekta vai projektu konkursa specifikas, budžetu izstrādā, vadoties arī pēc citiem 

nosacījumiem. Piemēram, ES struktūrfondu projektu konkursos tiek definētas atbalstāmās 

darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas, izdevumu kategoriju maksimālās vai 

minimālās summas. Šādā gadījumā budžeta izstrādi jāsāk ar izmaksu pozīcijām, attiecībā pret 

kurām ir noteikti ierobežojumi. Tāpat, budžeta struktūru un budžeta izstrādes principus var 

ietekmēt arī citi faktori, piemēram, partnerības, partneru skaits, projekta starpkultūru aspekti, 

u.tml. 

Resursu un izmaksu p lānošana  

Bieži vien pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas ir ierobežotas iespējas veikt būtiskas 

izmaiņas apstiprinātajā budžetā. Tāpēc, izstrādājot projekta budžeta plānu, nepieciešama rūpīga 

izmantojamo resursu un izmaksu plānošana. 

Budžeta izstrādei par pamatu ņem projekta īstenošanas plānu, projekta resursu izmantošanas 

plānu, projekta laika grafiku, izmaksu aplēses, projekta iepirkumu plānu, kā arī citus projekta 

dokumentus. Izmaksu plānošanai budžetā nepieciešams labi pārzināt dažādo izmaksu pozīciju 

reālās izmaksas, kā arī veikt argumentētus aprēķinus par iespējamu inflācijas sadārdzināšanos vai 

tamlīdzīgām izmaiņām. Tāpēc, par pamatu budžeta sastādīšanai ļoti būtiski izmantot uzticamus 

datus un datu avotus. Izmaksu noteikšanai izmanto gan iekšējos, gan ārējos datu avotus: 

1. Ārējie avoti: 

 Tirgus piedāvātās cenas. 

 Datubāzes, apstiprinātie tarifi. 

2. Iekšējie avoti: 

 Iekšējie izmaksu noteikšanas vadlīnijas vai paraugi (piemēram, atalgojums, 

komandējumi). 

 Vēsturiskā informācija par izmaksām. 

 Projektu arhīvi. 

 Projektu komandas zināšanas. 
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Budžeta plānošanai izmanto dažādas izmaksu noteikšanas metodes: 

 Piegādātāju cenu aptaujas. 

 Cilvēkresursu stundu / mēneša likmes noteiktās profesiju grupās. 

 Novērtējums, balstoties uz tirgus datiem (piemēram, specifiska aprīkojuma, nekustamā 

īpašuma, transporta iegāde). 

 Vēsturisko datu izmantošana apvienojumā ar citiem kritērijiem, piemēram, vēsturiskās 

būvniecības izmaksas kopā ar prognozētajām 1m2 būvniecības izmaksām. 

 Analoģiskais vērtējums – vērtē izmaksas līdzīgos īstenotos projektos.  

 Ekspertu vērtējums – ja trūkst tiešas informācijas par izmaksām, tad izmanto ekspertu 

aplēses. 

Atsevišķos gadījumos projektu konkursa nolikums vai MK noteikumi definē lielu daļu 

izmaksu pozīcijas (parasti, nosakot maksimālās izdevumu robežas). Šādos gadījumos budžeta 

izstrādē vadās primāri pēc projektu konkursa uzstādījumiem. Par pamatu ņem projekta attiecināmo 

izmaksu pozīcijas – izmaksu pozīcijām jāsakrīt ar MK noteikumos noteiktajām attiecināmām 

izmaksām, jāievēro izmaksu ierobežojoši nosacījumi. ES struktūrfondu veidlapās komponentes 

nedrīkst mainīt, izņemt vai apvienot, tomēr drīkst papildināt, ja tāda iespēja paredzēta.  

Tomēr arī gadījumos, kad ir definētas maksimālās izmaksu robežas konkrētām pozīcijām, 

jāizstrādā izmaksu nepieciešamības pamatotība, jāizvērtē atbilstību projekta vērtēšanas kvalitātes 

kritērijiem, jādefinē pamatojums plānoto izmaksu apjomam, jāsniedz skaidrojums par preču vai 

pakalpojumu cenas veidošanos un faktoriem, kas to ietekmē. Jāsniedz arī skaidrojums par izmaksu 

atbilstību tirgus cenām un inflācijas pieņēmumiem attiecīgajā projekta īstenošanas gadā. Jāsniedz 

skaidrojums, kā apzinātas preču/pakalpojumu vidējās cenas, kā noteiktās atalgojuma likmes, kāds 

ir pamatojums ekspertu piesaistei, inventāra iegādei vai nomai, u.tml. Atsevišķi jāpamato 

neparedzētie izdevumi (programmās, kur tādi tiek pieļauti). Bieži šādus izdevumus drīkst izmantot 

tikai projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām un tikai pēc saskaņošanas. 

PVN iekļaušana projekta attiecināmajās izmaksās pieļaujama ar nosacījumu, ja iesniedzējs nav 

reģistrēts ar PVN apliekamo personu reģistrā, vai arī ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts ar PVN 

apliekamo personu reģistrā, bet tomēr nevar atgūt PVN kā priekšnodokli. Pretējā gadījumā PVN 

netiek iekļauts attiecināmajās izmaksās un to norāda budžetā kā neattiecināmās izmaksas. Parasti 

PVN jānorāda atsevišķā apakšpozīcijā, un jānorāda piemērojamā likme un pozīcijas, kurām PVN 

tiek aprēķināts.  

Naudas plūsmas plānošanai ņem vērā virkni dokumentus un faktorus:  

 Projekta laika grafiks. 

 Projekta finansēšanas plāns. 
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 Atskaites periodu ilgums. 

 Naudas atmaksas laiks pēc atskaites iesniegšanas. 

 Avansa iespējas, apmērs un nosacījumi. 

 Priekšfinansējuma pieejamība. 

 Pašu finansējuma pieejamība. 

 Pieņēmumi un riski. 

Budžeta plānošana saistībā ar projektā plānotajiem 

iepirkumiem 

Atsevišķos ES struktūrfondu projektu konkursos pretendents iegūst papildus vērtēšanas 

punktus, ja ir detalizēti izstrādāta un sagatavota projektā plānoto iepirkumu dokumentācija. Šāda 

iepirkumu plānošana jāveic jau projekta pieteikuma izstrādes gaitā. Atkarībā no projektu 

konkursa, pieteikumam var būt jāpievieno: 

 Projektā plānotā aprīkojuma uzskaitījums un tehniskā specifikācija. 

 Plānoto pakalpojumu iegādes tehniskā specifikācija. 

 Būvniecības programma. 

 Priekšizpēte, izvērtējumi, u.tml. rezultāti (piemēram, energoaudits, tehniski ekonomiskais 

pamatojums, u.tml.). 

 Būvprojekts. 

Šādas prasības paredz to, ka iepirkumu plānošana kļūst par būtisku projekta plānošanas un 

pieteikuma sagatavošanas sastāvdaļu. Šajā posmā ir svarīgi izstrādāt paredzamo iepirkumu plānu, 

definēt paredzamās iepirkumu procedūras un to veidus. Svarīgi plānot iepirkumus visa projekta 

gaitā, la izvairītos no nepamatotas iepirkumu sadalīšanas, un lai varētu apvienot pēc 

funkcijām/mērķa līdzīgas preces, ar vienotu piegādātāju loku. Šāda plānošana var norādīt uz 

nepieciešamajiem iepirkuma procedūras sliekšņiem, kas savukārt palīdz ieplānot pietiekamu laiku 

iepirkuma procedūru veikšanai, un palīdz izdarīt attiecīgus pieņēmumus un izvērtēt riskus. Šāda 

iepriekšēja plānošana nozīmē to, ka projekta plānošanā un attiecīgo dokumentu sagatavošanā 

jāpiesaista visi nepieciešamie speciālisti un dienesti, un to sagatavošanai jāatvēl pietiekams 

resursu un laika apjoms. 

4.4. Problēmjautājumi, to risināšana  

ES struktūrfondu projektu konkursos pieteikumā iekļautais budžets apstiprināšanas gadījumā 

parasti kļūst par projekta līguma sastāvdaļu. Ņemot vērā to, ka starp pieteikuma izstrādi, 

iesniegšanu un līguma slēgšanu un projekta īstenošanas uzsākšanu var paiet no 6 līdz pat 18 

mēnešiem, šādi kavējumi var radīt arī nozīmīgus sarežģījumus projekta īstenošanā. Var rasties 
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lielāks nekā iepriekš prognozēts inflācijas sadārdzinājums. Pieteikumā iekļautais aprīkojums var 

būt morāli novecojos un var tikt izņemts no ražošanas, savukārt jaunākās paaudzes aprīkojums 

izmaksā dārgāk. Šādos un līdzīgos gadījumos ir nepieciešams veikt izmaiņas sākotnēji plānotajā 

projekta budžetā. Šim nolūkam par aktivitātes īstenošanu atbildīgā iestāde parasti lūdz iesniegt 

izmaiņas speciāli sagatavotā izmaiņu pieprasījuma formā. Šajā formā jānorāda, kādas izmaiņas 

projekta īstenotājs vēlas veikt budžetā, kā arī jānorāda šo izmaiņu pamatojums. 

Iepirkumu joma ir būtiska problēmu joma projektos, ņemot vērā to, ka pieļautās kļūdas 

iepirkuma procedūru īstenošanā var kļūt par pamatu līdzekļu pilnīgai vai daļējai neattiecināšanai. 

Tāpēc būtiski jau projekta plānošanas stadijā pievērst īpašu uzmanību iepirkumu plānošanai un 

norisei. Projekta īstenotājam ES struktūrfondu projektos ir jāizstrādā un piecu darba dienu laikā 

pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz sadarbības iestādē iepirkumu plāns. Sadarbības iestāde 10 darba 

dienu laikā pārbauda plāna atbilstību projektam un likumu normām, un saskaņotais plāns tiek tālāk 

nosūtīts Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). IUB izlases veidā veic pārbaudes par konkrētām 

iepirkumu procedūrām, un pārbaudes rezultātā tapuša negatīva atzinuma gadījumā sadarbības 

iestāde var lemt par attiecīgo izdevumu neattiecināšanu. 

Vairākas sadarbības iestādes pieprasa projektu īstenotājiem pirms iepirkumu konkursu 

izsludināšanas nosūtīt pilnībā izstrādātu iepirkumu dokumentāciju uz aģentūru izvērtēšanai, un 

tikai pēc pozitīva atzinuma saņemšanas projekta īstenotājs drīkst sludināt iepirkuma procedūru.  

MK noteikumi, finansētāju nosacījumi un vadlīnijas  

Lai izvairītos no nevajadzīgām problēmām projekta pieteikuma sagatavošanā, pirms projekta 

iesniegšanas jāpārliecinās par projekta pieteikuma atbilstību konkrētajam projektu konkursam:  

 Jāpārbauda atbilstība MK noteikumiem – it īpaši – atbalstāmās darbības, attiecināmie 

izdevumi. 

 Jāpārbauda aritmētiskie aprēķini. 

 Excel noapaļojuma kļūdas 1 LVL vai EUR vērtībā – būtiski, aprēķinot līdzfinansējumu. 

 Ja netiek izmantotas Excel formulas, jāpārbauda arī: 

- izmaksu summa, ja mainās vienības cena vai vienību skaits; 

- apakšpozīciju summas; 

- kopsummas. 

 Jāpārbauda skaitļu sakritība budžetā, kopsavilkumā, finansēšanas plānā, citās pieteikuma 

sadaļās – iekrāsot dzeltenus līdz pat pēdējai redakcijai. 

Normatīvie akti, kuri jāņem vērā, strādājot pie projektu budžetiem, ir:  
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 Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulas par ERAF, ESF, Kohēzijas fondu 

īstenošanu; 

 Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums; 

 MK noteikumi „Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība”. 

 MK noteikumi – projekta konkursa „nolikums”.  

- Piemērs: 25.11.2008. MK noteikumi Nr.962 „Noteikumi par darbības programmas 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti  „Atbalsts 

nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas 

Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto 

projektu un pasākumu īstenošanai””.  

- Būtiski pievērst uzmanību grozījumiem! Piemēram, iepriekš minētajiem MK 

noteikumiem ir bijuši 7 (septiņi) grozījumi laika posmā no 2009. līdz 2012.g. 

Papildus minētajiem, pastāv vesela virkne ar saistītiem likumiem, piemēram: 

 Publisko iepirkumu likums; 

 Darba likums; 

 Par grāmatvedību; 

 Par pievienotās vērtības nodokli; 

 Par iedzīvotāju ienākumu nodokli; 

 Par valsts sociālo apdrošināšanu; 

 Par ietekmes uz vidi novērtējumu. 

Ar pieteikuma izstrādi saistīti MK noteikumi, piemēram: 

 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi; 

 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju; 

 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie 

izdevumi. 

Daudzos gadījumos sadarbības iestādes izstrādā īpašas vadlīnijas un metodikas, kas paskaidro 

un atvieglo finansējuma piesaisti un projekta īstenošanu. Kā piemēru var minēt: 

 Vadlīnijas par administratīvo izmaksu, tai skaitā atalgojuma izmaksu administrējošajam 

personālam izsekojamību un pamatojamību ES struktūrfondu un KF projektos. 

 Vadlīnijas „Eiropas Savienības fondu projektu izmaksu efektivitātes novērtēšanas un 

izmaksu – ieguvumu analīzes pamatprincipi”. 

 Vadlīnijas par horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” ievērošanu ES fondu 

iesniegumu atlasē un īstenošanā projektos. 
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5. Projekta grāmatvedība 

5.1. Projekta izmaksas un finansēšana  

Projekta izmaksas plāno atbilstoši projektā paredzamajām aktivitātēm. Katra projekta 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīcijas un apjoms ir noteikts konkrētā projekta vadlīnijās. 

Projekts var tiks finansēts gan no ES struktūrfondu, gan pašu vai aizņemto finansējumu. 

5.2. ES struktūrfondu finansētu projektu attiecināmās 

un neattiecināmās izmaksas, ieguldījums natūrā  

Attiecināmās izmaksas ir visas projekta konkrētajās vadlīnijās noteiktās, kā arī PVN, ja 

projekta pieteicējs nav PVN maksātājs.  

Attiecināmo izmaksu pamatprincipi: 

 Tieši saistītām ar projektu, tā ir minētas aktivitāti regulējošos MK noteikumos, tā ir 

iekļautas projekta iesniegumā vai tehniskajā projektā, kas ir apstiprināts; 

 Izmaksas ir nepieciešamas konkrētā projekta īstenošanai. Nevar uz projekta rēķina 

apmaksāt visas iestādes uzturēšanas izdevumus, ja visas minētas izmaksas nav 

nepieciešamas konkrētajam projektam; 

 Izmaksas ir ekonomiski pamatotas un efektīvas, darbojas tirgus cenas princips 

preču/pakalpojumu iegādē. Ir atbildīgās iestādes, kas pieprasa pierādījumus efektivitātei 

pat tad, ja pirkums nesasniedz noteiktos iepirkumam organizēšanas sliekšņus; 

 Ir izmaksas, kas attiecas uz izmaksu periodu, bet tiek samaksātas vēlāk, kā telefona, telpu 

īres, komunālo pakalpojumu rēķins par iepriekšējo mēnesi. Tās būs attiecināmas tikai 

gadījumā, ja programma to pieļauj, tas ir atrunāts līgumā vai atbildīgā iestāde ir devusi 

atļauju samaksāt līdz noteiktam datumam pēc līguma termiņa beigām; 

 Izmaksas ir faktiski radušās, par tām ir veikta samaksa un to apliecina dokuments. 

Dokumenti ir noformēti atbilstošo Latvijas normatīvo aktu prasībām; 

 Attiecināmās izmaksas nepieciešamas projekta īstenošanai un jāatbilst drošas finanšu 

vadības principiem, īpaši naudas vērtībai un izmaksu efektivitātei; 

 Izmaksām jārodas projekta ieviešanas laikā un par tām ir jābūt veiktai samaksai; 

 Tām ir jābūt uzskaitītām saņēmēja grāmatvedībā, identificējamām, pārbaudāmām un 

balstītām uz attaisnojošo dokumentu oriģināliem; 

 Ierakstītām projekta līgumā/līguma pielikumā 

 Tās tiek noteiktas konkrētā projekta nosacījumos; 
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Neattiecināmās izmaksas – tās, kuras nav iekļautas konkrētā projekta vadlīnijās, kā arī tās, 

kuras projekta iesniegšanas budžetā nav tikušas paredzētas. 

 Izmaksas ir nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai; 

 Izmaksas tiek veiktas norādītajā laika periodā; 

Izmaksas ir paredzētas apstiprinātā projekta iesniegumā. 

Ieguldījums natūrā var būt, piemēram, zeme, nekustamais īpašums (pilnībā vai tā daļa), 

ilglietojamas preces, izejmateriāli un personas veikts neapmaksāts labdarības darbs. 

5.3. Izmaksu iedalījums 

Izmaksu iedalījums: Katrā konkrētā projekta nolikumā ir norādīti izmaksu veidi un to piemēri. 

Tas nozīmē, ka vispirms rūpīgi jāiepazīstas ar projekta nosacījumiem un tikai tad jāsāk plānot 

projekta budžets un izmaksu iedalījums, piemēram: 

 Attiecināmās tiešās izmaksas.  

 Attiecināmās netiešās izmaksas.  

 Neattiecināmās izmaksas (projekts nefinansē).   

5.4. Nolietojums, nolietojuma iekļaušana 

attiecināmajās izmaksās  

Projekta laikā par projekta līdzekļiem iegādātos pamatlīdzekļus uz izmaksu kontiem nedrīkst 

norakstīt uzreiz pēc to iegādes pilnā summā, bet tas jādara pakāpeniski to lietošanas laikā 

atbilstoši noteiktajam kalpošanas laikam un nolietojuma aprēķināšanas metodei. 

Amortizācijas atskaitījumi. Var iekļaut attaisnotajos izdevumos, ja: 

 nacionālais vai ES atbalsts nav ticis izmantots šo pamatlīdzekļu iegādei; 

 nolietojuma izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar grāmatvedības likumdošanu; 

 izmaksas attiecas tikai uz projekta aktivitātēm un finansēšanas periodu. 

5.5. Pamatlīdzekļu noma 

Ja projekta realizētājs pats neiegādājas pamatlīdzekļus, bet tos nomā, tad grāmatvedības 

izdevumos var iekļaut tos izdevumus, kuri saistīti ar pamatlīdzekļu nomu projekta paredzēto 

aktivitāšu realizēšanas nodrošināšanai. 

 

 

 

 

http://www.l2d.lv/l.php?doc_id=216191
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5.6. Projekta finanšu vadība  

Projekta finanšu vadība ir visa projekta vadības viena no galvenajām sastāvdaļām, kas var 

būtiski ietekmēt projekta rezultātus. Tā sevī ietver budžeta, naudas plūsmas sastādīšanu, kontroli 

un analīzi, kā arī nepieciešamās rīcības iniciāciju, ja finanšu vadībā rodas problēmsituācijas.  

Finanšu vadības pasākumu mērķis ir nodrošināt projekta īstenošanu un saņemt plānoto vai 

apstiprināto finansējumu no ES fondiem. Svarīgākais projekta finanšu vadības elements ir projekta 

izmaksu kontrole. 

5.7. Projekta grāmatvedības uzskaites veidošana  

Ar projekta ieviešanu saistītiem ieņēmumiem un izdevumiem, naudas plūsmai, aktīviem un 

pasīviem finansējuma saņēmēja un tā partneru grāmatvedības uzskaitē jābūt:  

IDENTIFICĒJAMIEM: Uz visiem maksājumus apliecinošiem dokumentiem, līgumiem 

jābūt norādītam projekta numuram, dažos gadījumos – arī programmas, aktivitātes vai budžeta 

līnijas nosaukumam. 

NODALĪTIEM: Katram projektam jāpiešķir savs numurs nomenklatūrā un grāmatvedības 

kods, jānodrošina atsevišķi konti un subkonti, visi dokumenti jāarhivē atsevišķi. 

PĀRBAUDĀMIEM: Jābūt pieejamiem visu dokumentu oriģināliem, bet, ja oriģināli atrodas 

pie partnera, tad to kopijai ar informāciju par to, kur atrodas oriģināls. 

Tiek kārtota saskaņā ar : 

 Gada pārskatu likumu; 

 Grāmatvedības standartiem (Nr.1.-11.); 

 Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem;  

 Ministru kabineta 15.06.2004. noteikumiem Nr. 537,,Kārtība, kādā finanšu pārskatos 

atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko 

organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un 

dāvinājumi naudā vai natūrā’’. 

Ja projekta iesniedzējs ir saņēmis akceptu no projekta finansētāja par finansējuma piešķiršanu, 

tad atbilstoši iesniegtajam budžetam un naudas plūsmai tiek sagatavoti grāmatvedības dokumenti, 

kas ļautu sekot līdzi iesniegtā plāna un faktiskajam procesam finanšu jomā. Tiek nozīmēts 

grāmatvedis (un/vai projekta finansists), kurš izveido grāmatvedības organizāciju atbilstoši 

konkrētā projekta prasībām – tas nozīmē, atver attiecīgos budžeta kontus, norēķinu kontu u.t.t.  
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5.8. ES fondu finansēta projekta grāmatvedības 

organizācija 

ES fondu finansēta projekta grāmatvedības organizācija: 

 Parastā grāmatvedības kārtībā, bet katra projekta grāmatvedības uzskaitei obligāti jābūt 

nodalītai no pārējās darbības. 

 Tai jābūt kārtotai tā, lai trešā kompetentā persona varētu saprast un izsekot līdzi visiem 

saimnieciskajiem darījumiem no darījuma sākuma līdz beigām (atskaitēm). 

ES fondu finansēto projektu grāmatvedības organizācijai ir nepieciešama: 

 ar projekta īstenošanu saistīto ieņēmumu un izdevumu atsevišķa grāmatvedības uzskaite; 

 finanšu plūsmas nodalīšana no citu darbības nozaru finanšu plūsmām. 

5.9. Kontu plāns, grāmatojumi, subkonti  

Grāmatvedības kārtošanas organizācija, tai skaitā Finansējuma saņēmēja kontu plāns un 

projekta grāmatojumu shēma, kur jāapraksta procesi, kā: 

 Finansējuma saņēmējs nodrošina nodalītu grāmatvedības uzskaiti Projekta ietvaros 

veiktajiem maksājumiem no pārējām saimnieciskām aktivitātēm uzņēmumā, kā arī no 

citiem projektiem, kuru īstenošanā tas ir iesaistīts; 

 Finansējuma saņēmējs nosaka atbildīgo darbinieku projekta grāmatvedības kārtošanai, 

grāmatojumu shēmas un kontu plāna izstrādei. 

Kontu plāns, grāmatojums un subkonti: 

 Kontu plāns ir jāapstiprina ne vēlāk kā Līgumā par projekta īstenošanu noteiktajā projekta 

īstenošanas uzsākšanas dienā.  

 Kontu plānā vienotā stilā ir jānodala visi ar projekta īstenošanu saistītie konti vai subkonti. 

 Jāizmanto EKK. 

 Pēc nepieciešamības var iekārtot subkontus, kas palīdz izsekot grāmatvedības darījumiem 

un ļauj precīzāk uztvert projekta darījumu būtību. 

Piemēram: ja projektā plānots iegādāties pamatlīdzekļus, tad tiek iekārtoti ne tikai attiecīgo 

pamatlīdzekļu konti (un EKK), bet arī pamatlīdzekļu nolietojuma konti, lai varētu uzskaitīt 

projekta laikā aprēķināto nolietojumu. 
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5.10. Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu 

noformēšana, vizuālās identitātes prasības, 

elektroniskie maksājumi  

Projekta dokumentācijas mērķis ir atspoguļot projekta virzību uz projekta mērķu un rezultātu 

sasniegšanu. 

Projekta īstenošanas laikā ir jāseko līdzi, kādiem dokumentiem ir jābūt izstrādātiem un 

ietvertiem projekta dokumentācijā, lai nodrošinātu atbilstošu projekta īstenošanu. Tāpēc, jau 

projektu uzsākot, ir jāsastāda plānoto dokumentu saraksts atbilstoši katrai paredzamajai darbībai, 

kā arī jāvienojas par dokumentu aprites kārtību un ar to saistītājām atbildīgajām personām. 

Projekta dokumentācijai jābūt nošķirtai no pašvaldības dokumentu plūsmas.  

Vadoties pēc dokumentu funkcionalitātes, visus projekta dokumentus var iedalīt šādā veidā: 

GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTI: Darba un pakalpojumu līgumi, rēķini, pieņemšanas-

nodošanas akti, čeki, maksājumu pieprasījumi, darba laika uzskaites tabeles, pamatlīdzekļu 

uzskaites kartiņas u.c. 

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA: Nolikumi, tehniskās specifikācijas, protokoli, 

lēmumi, līgumi, pretendentu piedāvājumi u.c. 

ADMINISTRĒŠANAS DOKUMENTI: Sarakste, rīkojumi, atskaites, progresa pārskati, 

vienošanās par finansējuma piešķiršanu projektam u.c. 

AKTIVITĀTES PAMATOJOŠIE DOKUMENTI: Tehniskie projekti, tehnisko projektu 

ekspertīzes, ekspluatācijā nodošanas akti, cita būvniecības projektu dokumentācija, organizēto 

aktivitāšu reģistrācijas lapas, darba kārtības, prezentācijas, autordarbi, pētījumi u.c. 

6.tabula „Darījumu dokumentu noformēšana” 

Dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu Liela apjoma dokumenti, kas pārsniedz 250 lapas 

* Jāiesniedz cauraukloti vai cauršūti ( ne vienmēr) * Dokumenti jāiesien vairākos sējumos 

* Ar sanumurētām lapām * Katrā sējumā visām lapām ir jābūt sanumurētām 

un caurauklotām/cauršūtām 

* Uz pēdējās lapas aizmugurē diegu/auklas 

mezglam jābūt pielīmētam ar papīra uzlīmi 

* Uz uzlīmes jānorāda: 

1) sējuma numurs un lapu skaits sējumā; 

2) kopējais sējumu un lapu skaits (katram sējumam 

ir atsevišķa lapu numerācija) 

3) apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību; 

4) finansējuma saņēmēja nosaukums; 

5) dokumentu sagatavošanas datums; 
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Dokumenti, kuros ir vairāk par vienu lapu Liela apjoma dokumenti, kas pārsniedz 250 lapas 

6) autora nosaukums; 

7) finansējuma saņēmēja amatpersonas paraksts 

* Uz uzlīmes jānorāda: 

1) dokumentā sanumurēto un cauraukloto/cauršūto 

lapu skaits; 

2) apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību; 

3) finansējuma saņēmēja nosaukums; (ne vienmēr); 

4) dokumentu sagatavošanas datums; 

5) autora nosaukums; 

6) finansējuma saņēmēja amatpersonas paraksts (ne 

vienmēr) 

 

 

Sagatavojot dokumentus vienmēr, ir jāiepazīstas ar konkrētās sadarbības iestādes prasībām 

dokumentu iesniegšanas un noformēšanas jautājumos. 

Iesniedzot jebkādus ar projektu saistītos dokumentus struktūrfondā, tiem vienmēr jāpievieno 

pavadvēstule. Pavadvēstulē jānorāda: 

 finansējuma saņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs; 

 juridiskā adrese; 

 projekta nosaukums; 

 projekta vai līguma numurs; 

 jāuzskaita pielikumā pievienotie dokumenti. 

Maksājumu, līgumu u.c. darījumu dokumentu noformēšana, vizuālās identitātes prasības, 

elektroniskie maksājumi: 

 Projekta īstenošanas vienošanās/līguma numuram jābūt norādītam visos projekta 

attaisnojuma dokumentos; 

 Pievienotie attaisnojuma dokumenti jānoformē atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” 

prasībām. 

Dokumentus noformē atbilstoši projekta vadlīniju norādījumiem (piemēram. logo, projekta 

Nr., nosaukums utt.).  

Piemēram: uz visiem pirmsdokumentiem tiek norādīts projekta numurs un nosaukums, no kura 

budžeta konkrētais pirmsdokuments tiks apmaksāts. 
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5.11. Nodokļi un projekta grāmatvedība  

Nodokļi tiek aprēķināti, iegrāmatoti un pārskaitīti pamatojoties uz Latvijas normatīvajiem 

aktiem un tajos noteiktajām prasībām. 

Saistībā ar PVN atgūšanu no valsts budžeta, tiek piemērota vispārējā kārtība – VID tiek 

iesniegta PVN deklarācija par pārskata periodu, kurā iekļautās summas tiek pārbaudītas un pēc 

tam tiek pieņemts lēmums par PVN atmaksu vai neatmaksu, ja finansējuma saņēmējs var atgūt 

PVN. 

Būvniecības pakalpojumi ir būvdarbu veikšana jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanai 

vai esošās būves vai tās daļas renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai, konservācijai vai 

nojaukšanai.  Par būvniecības pakalpojumu uzskata arī būvdarbus, k Attiecībā uz priekšnodokļa 

atskaitīšanu jāņem vērā ļoti nozīmīgs nosacījums: tikai VID reģistrētai apliekamai personai (PVN 

maksātājam) ir tiesības nodokļa deklarācijā kā priekšnodokli no budžetā maksājamās nodokļa 

summas atskaitīt aprēķināto nodokļa summu, kas taksācijas periodā jāmaksā (jāaprēķina) kā 

pakalpojuma saņēmējai savu ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai. Turklāt PVN 

priekšnodokli drīkst atskaitīt tikai, ievērojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 10.panta 

ceturtajā daļā minētos priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumus, kas nosaka, ka darījumos ar 

nekustamo īpašumu – t.i. apliekamā persona atskaita priekšnodokli par nelietota nekustamā 

īpašuma iegādi, kā arī par nekustamā īpašuma celtniecību, rekonstrukciju, renovāciju vai 

restaurāciju, ievērojot šādus nosacījumus:  

 ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot tikai saimnieciskās darbības vajadzībām, 

priekšnodokli atskaita saskaņā ar šīs daļas 1.
1
 punktu, ievērojot nekustamā īpašuma 

izmantošanu apliekamu un neapliekamu darījumu veikšanai,  

 ja nekustamo īpašumu paredzēts izmantot gan saimnieciskās darbības vajadzībām, gan 

citiem mērķiem, kas nav saistīti ar apliekamās personas saimniecisko darbību, 

priekšnodokli atskaita saskaņā ar šīs daļas 1.
1
 punktu par to nekustamā īpašuma daļu, kura 

paredzēta izmantošanai saimnieciskās darbības vajadzībām.  

Līdz ar to, ja iestāde saņem būvniecības pakalpojumus (ceļ māju vai veic remontu), kas ir 

paredzēti ar PVN neapliekamu darījumu nodrošināšanai (likuma 6.pants), piemēram, lai šajā ēkā 

veiktu sociālās aprūpes, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumus, tad iestādei par 

saņemtajiem būvniecības pakalpojumiem nav tiesības atskaitīt priekšnodokli. Līdz ar to aprēķināto 

PVN būs jāmaksā budžetā. 

Ar 2012.gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, kas 

būtiski maina pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu būvniecības jomā. 
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Likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” ir ietverts pavisam jauns pants (13.
6
 pants), kas 

regulē būvniecības pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu PVN maksātājiem iekšzemē (Latvijā) 

un nosaka „reverso” PVN maksāšanas kārtību. Šādu PVN maksāšanas kārtību piemēro, ja: 

 tiek veikti būvdarbi saistībā ar jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanu vai esošās 

būves vai tās daļas renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju (arī vienkāršotu renovāciju vai 

vienkāršotu rekonstrukciju), konservāciju vai nojaukšanu būvniecības nozari regulējošo 

normatīvo aktu izpratnē (par pierādījumu tam ir izmantojama informācija, kā, piemēram, 

būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja, pasūtītājam ir noformēta vienkāršotās 

renovācijas apliecinājuma karte u.c.);  

 pakalpojuma sniedzējs un pakalpojumu saņēmējs ir ar PVN apliekamas personas.  

PVN „reversā” maksāšanas kārtība nav piemērojama, ja sniegtie pakalpojumi nav uzskatāmi 

par būvdarbiem būvniecības nozares regulējošo normatīvo aktu izpratnē. PVN „reversā” 

maksāšanas kārtība nav piemērojama tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, inženierkomunikāciju 

vai inženiertīklu uzturēšana, pārbaude un tehniskā apkope. Gadījumā, ja pakalpojuma sniedzēja 

rīcībā nav informācijas par to, vai būvē veiktie darbi ir uzskatāmi par būvdarbiem būvniecības 

nozares regulējošo normatīvo aktu izpratnē, piemērojama vispārīgā PVN maksāšanas kārtība. 

 Būvju (ēku, inženierbūvju) projektēšanas un teritoriju apzaļumošanas pakalpojumiem PVN 

„reverso” maksāšanas kārtību nepiemēro. Piemēram, logu piegādei ar montāžu, ja būvē (ēkā) tiek 

veikta vienkāršota renovācija, likuma 13.
6 

panta izpratnē ir uzskatāma par būvniecības 

pakalpojuma sniegšanu un šim darījumam ir piemērojama PVN „reversā” maksāšanas kārtība. 

Taču, ja uzņēmums (apliekamā persona) veic logu konstrukciju remontu, regulēšanu u.c. esošā 

būvē, kurā netiek veikta renovācija, rekonstrukcija, restaurācija, vienkāršotā renovācija vai 

vienkāršotā rekonstrukcija (nav saņemta būvatļauja vai pasūtītājam nav noformēta vienkāršotās 

renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas 

apliecinājuma karte vai cits dokuments saskaņā ar 

būvniecības nozari regulējošiem normatīvajiem 

aktiem), tad PVN „reversā” maksāšanas kārtība 

šiem pakalpojumiem nav piemērojama. 

Regulāri veicamajiem tekošajiem ēkas vai 

būves apkopes darbiem, maziem remonta 

darbiem, avārijas remonta darbiem, kas nav 

saistīti ar ēkas vai būves rekonstrukciju, 

restaurāciju, renovāciju ir piemērojama vispārējā 

Ja ir šaubas par pareizu rīcību, var 

lūgt izsniegt Valsts ieņēmumu 

dienestam uzziņu administratīvā 

procesa kārtībā, lūgts skaidrojumu vai 

iepazīties ar jau sniegtajiem 

skaidrojumiem, piemēram, 

www.esfondi.lv lapā sadaļā 

„Vadlīnijas un skaidrojumi”. 

 

http://www.esfondi.lv/
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PVN maksāšanas kārtība. 

Valsts un pašvaldību iestādēm un pašvaldībām, kas nav ar PVN apliekamās personas un kuras 

saņems būvniecības pakalpojumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto iepirkuma 

procedūru vai kā publiskais partneris saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu atbilstoši 

līgumiem, kas noslēgti, sākot ar 2013.gada 1.janvāri, pirms šo pakalpojumu saņemšanas būs 

jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā. 

5.12. Naudas plūsmas nodrošināšana  

Lai noteiktu nepieciešamo Projekta finansējuma apjomu, termiņus un sadalījuma pa 

finansējuma avotiem, ir jāsagatavo naudas plūsmas prognoze. Naudas plūsmu jāsagatavo pēc 

iespējas precīzāku. Pareizi izplānot naudas plūsmu ir tik būtiski tāpēc, ka, īstenojot projektu dzīvē, 

var rasties nopietnas problēmas ar finanšu līdzekļiem, ja nebūs ņemti vērā visi izdevumi un to 

rašanās laiks vai būs pārvērtēti ieņēmumu apjomi un termiņi. Pareizi sastādītā naudas plūsmā 

uzskatāmi redzami nepieciešamie finanšu resursi konkrētā mēnesī, kas nodrošinātu izdevumus, 

kas radīsies projekta ietvaros. 

Datus grupē pa pozīcijām: 

 pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem:  

- ES struktūrfonda līdzekļi;  

- valsts budžets;  

- pašvaldības budžets / pašvaldības uzņēmuma līdzekļi;  

 izdevumus plāno atbilstoši noslēgto līgumu attiecināmajiem izdevumiem, sagrupējot 

atbilstoši plānotajiem vai noslēgtajiem līgumiem;  

 neattiecināmie izdevumi, atsevišķi norādot neattiecināmos izdevumus PVN segšanai un 

pārējos neattiecināmos izdevumus.  

 pārējos neattiecināmos izdevumus atšifrē pa izdevumu veidiem.  

Naudas plūsmas sagatavošanas vispārīgie principi: 

 naudas plūsmas atlikums mēneša beigās plānā nedrīkst būt negatīvs;  

 ja gadījumā, sastādot naudas plūsmas grafiku, kādā laika periodā veidojas negatīvs 

atlikums, tad nepieciešams plānot īstermiņa aizdevuma ņemšanu uz šo laika periodu tādā 

apjomā, kāda ir negatīvā summa, ieplānojot arī šī aizdevuma atmaksu. Ja negatīvā summa 

ir neliela, vēlreiz rūpīgi jāizskata naudas ieņēmumu un izdevumu termiņi – varbūt ir 

iespējams samazināt naudas deficītu, mainot termiņus.  

 plānojot naudas plūsmu, vēlams, lai atlikums mēneša sākumā būtu par 15 – 20% lielāks 

nekā mēnesī paredzētie izdevumi;  
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 būvniecības līgumu ietvaros nepieciešams ņemt vērā darbu veikšanas sezonalitātes 

raksturu. Tomēr pilnīgi precīzi izplānot naudas plūsmu pa mēnešiem, praktiski nav 

iespējams, tāpēc sākot realizēt projektu var būt izmaiņas plānotajos ieņēmumos un 

izdevumos. 

5.13. Projekta pašfinansēšana, kredītresursu 

izmantošana projekta īstenošanai, 

līdzfinansējuma nodrošināšana, ES atbalsta 

saņemšana 

Pašvaldības ir tiesīgas ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā valsts 

budžeta likumā paredzētajā kopējā pieļaujamā palielinājuma apjomā un Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. Aizņēmumu saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 25.03.2008. 

noteikumi Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.pantu kopējais  pašvaldību 

aizņēmumu limita palielinājums 2013.gadā ir  noteikts 76 milj. latu apmērā, piemēram, 40 milj. 

latu apmērā Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, kā arī klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošanai. 

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.pantu: 

 pašvaldībām 2013.gadā ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu Finanšu ministrijā tikai 

pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies 

iepirkuma procedūra un izraudzīts piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus, piegādāt preces 

vai sniegt pakalpojumus, ja nepieciešams, paredzot iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju 

tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas; 

 lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu, finanšu ministram ir 

atļauts piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu pašvaldībai arī gadījumos, kad 

pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 

procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez 

mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka 

pašvaldība spēs pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas 

termiņš. 

Ņemot vērā minēto, pašvaldības speciālistiem ir jāvērtē ikgadējais budžeta likums un tajā 

paredzētie ierobežojumi, jo, piemēram, iepriekšējos gados bija noteikts aizliegums uzņemties 

ilgtermiņa saistības, kas būtiski ierobežoja pašvaldību iespējas slēgt līgumus, kas ilgāki par gadu.   
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Piemēram, 2013.gadā pašvaldībai ir tiesības sniegt aizņēmuma pieprasījumu Finanšu 

ministrijā tikai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir 

noslēgusies iepirkuma procedūra un izvēlēts piegādātājs ar tiesībām  veikt būvdarbus, piegādāt 

preces vai sniegt pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā paredzot iespēju  slēgt līgumu ar 

piegādātāju tikai pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 25.pantā noteiktajam pašvaldība nedrīkst: 

 ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, ja tā nav samaksājusi nodokļus likumā 

paredzētajā kārtībā; 

 sniegt galvojumus tādām kapitālsabiedrībām, kuras nav samaksājušas nodokļus likumā 

paredzētajā kārtībā, kurām ir iestājusies faktiskā maksātnespēja un kuras atrodas 

maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas par maksātnespējīgām. 

Pašvaldībai būtu jāizvairās sniegt aizņēmumu pieprasījumus par daudz lielākām summām 

(sadārdzinājums pēc iepirkuma) nekā saskaņots ar sadarbības iestādi/atbildīgo iestādi, kā arī par 

darbiem, kas nav vispār iekļauti projektā vai 

saskaņoti ar sadarbības iestādi/atbildīgo iestādi. 

Tāpat pašvaldībai nevajadzētu sniegt aizņēmumu 

pieprasījumus pirms noslēgta vienošanās par 

projekta ieviešanu ar atbildīgo iestādi/sadarbības 

iestādi, piemēram, līdz ar apstiprinātu projekta 

ideju. 

Tāpat kļūda ir, ja pašvaldības sniedz aizņēmumu pieprasījumus par līdzfinansējuma 

nodrošināšanu projektiem, kuru īstenotājs ir pašvaldības SIA, bet līgumā pašvaldības 

līdzfinansējums netiek paredzēts. 

Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu, finanšu ministram ir 

tiesības atļaut  piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu pašvaldībai arī gadījumos, kad 

pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no 

pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība būs spējīga pildīt savas 

saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas termiņš. 

Pašvaldībām dokumentu sagatavošanā par aizņēmumiem vai galvojumu ir iespējas 

konsultēties ar FM speciālistiem.  

 

 

 

Pašvaldībām, pirms aizņēmumu 

pieprasījumu iesniegšanas gada pēdējos 

mēnešos, detalizēti izvērtēt iespēju 

aizņēmumu izlietot. 
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5.14. Projekta pārskatu sagatavošana. Ziņojumi 

par finanšu izlietojumu. Finanšu pārskatu 

sagatavošana. ES atbalsta atspoguļošana finanšu 

pārskatos 

ES līdzekļu saņēmējs, atbilstoši līgumā norādītajām prasībām sagatavo finanšu atskaites: 

 Starpposmu ziņojumu finanšu atskaites; 

 Gala ziņojuma finanšu atskaites. 

Tāpat papildus ir jāiesniedz izdevumus pamatojošie dokumenti. Atskaišu biežumu un formu 

nosaka konkrētā projekta vadlīnijas. 

Piemēram: budžeta algu pozīcijā kā attaisnojuma dokumenti būs ar darbiniekiem noslēgtie 

līgumi (uzņēmuma, darba vai citi), darba laika uzskaites saraksti, algu aprēķina dokumenti, 

slimības lapas, atvaļinājuma dokumenti, konta izraksti par algu izmaksu u.c. 

Gada pārskatā ES finansējuma atspoguļošana: 

 Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.537 (2004.gada 15.jūnijā).  

 Norāda: 

- pārskata gadā saņemtais finansiālais atbalsts; 

- iepriekšējos gados saņemtais finansiālais atbalsts, sakarā, ar kuru jāpilda zināmas 

saistības; 

- atmaksājamā summa, ja nosacījumi netiek izpildīti; 

- ārpusbilances saistības. 

Nākamo periodu ieņēmumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.537).  

No valsts vai pašvaldības budžeta tiešā naudas maksājuma veidā saņemto finanšu palīdzību 

— subsīdiju izdevumu (zaudējumu) segšanai vai dotāciju noteiktu valsts vai pašvaldības funkciju 

izpildes nodrošināšanai — un finansiālo atbalstu, kas izpaužas kā nodokļu (arī valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu vai citu uzņēmuma parādu valsts vai pašvaldības 

budžetam daļēja vai pilnīga norakstīšana, iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta 

finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts. 

Bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” norādīto saņemtās finanšu palīdzības vai citā 

veidā saņemtā finansiālā atbalsta summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos: 

 ja par finanšu palīdzības veidā saņemto naudu iegādātā, izveidotā vai uzbūvētā ilgtermiņa 

ieguldījumu objekta vai finansiālā atbalsta veidā saņemtā ilgtermiņa ieguldījumu objekta 

lietošanas periods ir ierobežots un:  
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- ja saņemtā finanšu palīdzība vai citā veidā saņemtais finansiālais atbalsts pilnībā 

sedz minētā objekta vērtību, — atbilstoši to kārtējā gada nolietojuma un vērtības 

norakstījumu summām;  

- ja saņemtā finanšu palīdzība vai citā veidā saņemtais finansiālais atbalsts sedz tikai 

daļu no minētā objekta vērtības, — atbilstoši tām šā objekta kārtējā gada 

nolietojuma un vērtības norakstījumu summu daļām, kuras attiecas uz saņemto 

finanšu palīdzību vai finansiālo atbalstu;  

 Bilances postenī „Nākamo periodu ieņēmumi” norādīto saņemtās finanšu palīdzības vai 

citā veidā saņemtā finansiālā atbalsta summu iekļauj attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos. 

- saskaņā ar šīs summas izlietojumu kārtējā gada izdevumu segšanai vai funkciju 

izpildes nodrošināšanai gadījumos, ja nauda šiem mērķiem tika saņemta iepriekšējā 

pārskata gadā;  

- kad izpildīti nosacījumi, kuru neizpildes gadījumā nauda jāatmaksā, vai 

pakāpeniski minēto nosacījumu izpildes laikā. 

Ja nākamajos gados atklājies, ka nav izpildīts kāds no finansiālā atbalsta devēja noteiktajiem 

nosacījumiem un saņemtais finansiālais atbalsts pilnībā vai daļēji jāatmaksā, tad: 

 ja saņemtā finansiālā atbalsta summa pilnībā iekļauta attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos, 

atmaksājamo finansiālā atbalsta summu noraksta tā pārskata gada izmaksās, kad kļuvis 

droši zināms, ka šī summa būs jāatmaksā;  

 ja saņemtā finansiālā atbalsta summa ietverta bilances postenī „Nākamo periodu 

ieņēmumi” un vēl nav pilnībā iekļauta attiecīgo pārskata gadu ieņēmumos, atmaksājamās 

finansiālā atbalsta summas norakstīšanai vispirms izlieto bilances posteņa „Nākamo 

periodu ieņēmumi” atlikumu, pārskata gada izmaksās iekļaujot tikai no šī posteņa atlikuma 

nesegto atmaksātās finansiālā atbalsta summas pārpalikumu. 

Gada pārskata pielikumā sniedz informāciju par: 

 pārskata gadā saņemto finanšu palīdzību, tās summām un izlietošanas nosacījumiem;  

 iepriekšējos gados saņemto finanšu palīdzību, attiecībā uz kuru vēl nav izpildīti visi šīs 

finanšu palīdzības devēja noteiktie nosacījumi;  

 atmaksājamo saņemtā finansiālā atbalsta summu, ja pārskata gadā atklājies, ka nav 

izpildīts kāds no finansiālā atbalsta devēja noteiktajiem nosacījumiem;  

 pārskata gadā saņemto citu veidu finansiālo atbalstu (arī par valsts vai pašvaldības 

galvojumu kredīta saņemšanai, kredīta procentu likmju subsidēšanu, valsts vai pašvaldības 

ieguldījumu pamatkapitālā, nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu);  
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 saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, ja tas ir būtiski uzņēmuma aktīvu, saistību, 

finansiālā stāvokļa un peļņas vai zaudējumu novērtēšanai. 

5.15. Materiālo vērtību uzskaite un uzglabāšana  

Materiālās vērtības jāuzskaita un jāuzglabā atbilstoši projektā noteiktajiem norādījumiem un 

saskaņā ar Latvijas nodokļu un grāmatvedības kārtošanas likumdošanu. 

Materiālo vērtību uzskaiti jānodrošina tā, lai to varētu izsekot no to saņemšanas, pārvietošanas 

vai izsniegšanas brīža un šī kustība būtu pamatota ar grāmatvedības dokumentiem. Materiālo 

vērtību uzskaiti reglamentē: 

 Likums „Par grāmatvedību”. 

 Gada pārskatu likums. 

 MK 21.10.2003. noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju”. 

 LGS Nr.1 „Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatnostādnes” u.c. 

5.16. Visbiežākās ar grāmatvedības uzskaiti 

saistītās problēmas un kļūdas, to r isinājumi 

Projekta finanšu riski saistīti ar vairākiem 

faktoriem: 

 nepietiekošs budžets mērķu sasniegšanai; 

 valūtas kursa svārstības; 

 inflācija; 

 piegādātāju neprecizitāte; 

 nepareiza grāmatvedības uzskaite; 

 grūtības ar priekšfinansējumu. 

Lielākais risks saistībā ar izmaksu atzīšanu par neattiecināmiem izdevumiem var būt papildu 

darbu veikšana, neievērojot līguma procedūras un nepamatota dienas darbu izmantošana līgumā. 

Tāpat tas var būt saistīts ar to, ka: 

 nepareizi noteiktas projekta investīciju izmaksas; 

 nepareizi aprēķinātas uzturēšanas izmaksas;  

 pārāk optimistiskas ienākumu prognozes;  

 pārāk pesimistiskas ienākumu prognozes.  

 matemātiskas kļūdas; 

 summas nav norādītas ar diviem cipariem aiz komata; 

Var ieteikt tikai vienu risinājumu – 

rūpīga plānošana, kontrole un analīze, 

kas laicīgi ļaus reaģēt un novērst riskus 

un iespējamās negatīvās sekas. 
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 nav ievērots apakšaktivitātes MK noteikumos atsevišķām pozīcijām noteiktais 

pieļaujamais % apmērs no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām;  

 budžeta pozīciju un apakšpozīciju nosaukumi nesakrīt ar apakšaktivitātes MK noteikumos 

norādīto. 
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6. Projektu kvalitātes un risku vadība 

6.1. Projektu kvalitātes vadība  

Kvalitāte projektos ir izcilības rādītājs projekta plānošanā, īstenošanā un rezultātos. Kvalitāte 

parāda, cik lielā mērā projekts atbilst iepriekš noteiktajiem standartiem un prasībām. 

Kvalitātes vadības mērķis projektos ir: 

 Nodrošināt izcilību projektu īstenošanā un 

projektu rezultātos. 

 Nodrošināt iegūtās pieredzes un zināšanu 

uzkrāšanu un turpmāku izmantošanu 

organizācijā un projektos, lai: 

- Vairotu pozitīvus rezultātus 

turpmākos projektos. 

- Izvairītos no nevēlamiem 

rezultātiem. 

- Samazinātu projektu īstenošanas 

izmaksas, laiku. 

- Īstenotu lielākus, sarežģītākus 

projektus. 

Kvalitātes nodrošināšanai projektos parasti izstrādā kvalitātes vadības plānu, kas fokusē uz: 

 Projekta rezultātu kvalitāti. 

 Procesu kvalitāti. 

Kvalitātes plāns nosaka standartus, nosacījumus un procedūras, kas jāievēro gan projekta 

rezultātu radīšanā, gan projekta procesā. Kvalitātes plāns arī nozīmē atbildīgos par konkrētām 

kvalitātes jomām, nosaka dokumentu atbilstības standartus, u.tml. 

Papildus tam, katrā projektā atkarībā no projekta specifikas kvalitātes vadības plāns var 

fokusēt, piemēram, uz tehnoloģiju kvalitāti, darbaspēka kvalitāti, mērķa grupas apmierinātību, 

organizatoriskajiem ieguvumiem, projekta līmeņa kvalitāti.  

 

 

 

 

 

Piemēram, būvniecības projektos 

kvalitātes vadības plāns var fokusēt uz 

projektēšanas, piegādātāju, 

darbaspēka, aprīkojuma kvalitāti; 

dokumentācijas kārtību un pilnīgumu, 

drošības nodrošināšanu un 

negadījumu novēršanu būvobjektā. 

Savukārt, ārējs vērtētājs var palīdzēt 

vērtēt materiālu kvalitāti, konkrēto 

darbu izpildes kvalitāti, testēšanu un 

pārbaudes (piemēram, energo audits). 
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Projekta kvalitāti  noteicošie faktori  

Kvalitātes vadības plānā (sk. 12.attēlu) ietver piecus būtiskus posmus gan rezultātu, gan 

procesu kvalitātes nodrošināšanai: 

1. Nosaka 

sasniedzamos 

kvalitātes 

rādītājus un 

standartus 

2. Definē 

kvalitātes 

mērīšanas 

metodes 

3. Mēra rezultātu 

un procesu 

kvalitāti 

4. Veic rezultātu 

un procesu 

uzlabojumus 

5. Veic kvalitātes 

auditu, veido 

ziņojumus 

12.attēls „Kvalitātes vadības plāna posmi
10

” 

Nosakot kvalitātes mērķa rādītājus un kvalitātes standartus, jāņem vērā tas, kā šos rādītājus un 

standartus būs iespējams izmērīt, un vai kādā veidā būs iespējams nodrošināt šī rādītāja izpildi. 

Kvalitātes vadības plāna izstrādē un izpildē ir divas būtiskas lomas: kvalitātes vadītājs, kas 

pārrauga plāna īstenošanu, un kvalitātes vērtētājs, kas ir atbildīgs par kvalitātes mērījumiem, un 

iesaka veikt uzlabojumus. Lielāka apjoma projektiem iesaka piesaistīt neatkarīgu ārējo vērtētāju 

kvalitātes auditam. 

Projekta kvalitāti nosaka vairāku faktoru kopums, un projekta kvalitātes pamats tiek ielikts jau 

projekta idejas definēšanas pirmsākumos, jo šajā posmā ir vislielākās iespējas ietekmēt projekta 

uzbūvi.  

Nozīmīgi projekta kvalitāti ietekmējoši faktori, kuri definējami projekta ieceres izstrādes laikā: 

 Mērķa auditorijas definēšana. 

 Problēmas definēšana. 

 Iespējamo risinājumu alternatīvu izvērtēšanu. 

 Piemērotākās alternatīvas izvēli. 

 Projekta detalizētu izstrādi atbilstoši izvēlētajai alternatīvai. 

Šajā kontekstā, ir svarīgi definēt, ka kvalitatīvs projekts ir tāds, kuram: 

 Projekta mērķi ir atbilstoši risināmajai problēmai. 

 Projekta uzbūve ir atbilstoša mērķiem. 

 Projekts tiek profesionāli vadīts un īstenots. 

 Projekts sasniedz izvirzītos mērķus, rezultātus. 

 Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi, tie sasniedz plānoto ietekmi. 

 Projekta uzbūve kā kvalitātes nosacījums. 

Projektu kvalitātes standartu definēšana  

Projekti aizvien plašāk tiek izmantoti kā darba metode organizācijās un institūcijās, un aizvien 

vairāk tiek integrēti organizāciju procesos un sistēmās. Projekta kvalitāte bieži ir atkarīga no tā, 

                                                 
10

 Avots: West Virginia Office of Technology 
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kādas ir organizācijas kopējās spējas apkopot un nodot tālāk zināšanas, izveidot atbalsta procesus, 

īstenot stratēģiju, u.tml. Projektu kvalitāte tādējādi kļūst atkarīga no kopējās organizācijas 

kultūras, zināšanu pārvaldības, atbalsta procesu efektivitātes, līderības un vadības. Lai novērtētu 

šo organizācijas procesu kvalitāti, būtiski ir definēt kvalitātes standartus arī tādiem procesiem kā 

komandas darbs, partneru piesaiste, stratēģijas izstrāde un īstenošana, darbs ar organizācijas mērķa 

grupām, inovāciju process, u.tml. (sk. 13.attēlu). 

 

13.attēls „Kvalitātes kritēriji organizācijas procesos
11

” 

Eiropas kvalitātes balvas vērtētie kritēriji ir labs piemērs kopskatam uz organizācijas kopējo 

darbības kvalitāti. 

6.2. Projektu vērtēšanas process  un principi 

Projektu vērtēšanu īsteno projekta noslēgumā, vai arī projekta īstenošanas laikā. Projektu 

vērtēšanu veic pēc sākotnēji noteiktiem vērtēšanas kritērijiem: katram kritērijam tiek fiksēts 

sākotnējais stāvoklis, definēts sasniedzamais mērķa stāvoklis pēc projekta beigām, tiek veikta 

progresa mērīšana/vērtēšana projekta īstenošanas gaitā, un projekta noslēgumā tiek vērtēts, cik 

lielā mērā mērķa stāvoklis ir ticis sasniegts. Projektu vērtēšanu var īstenot kā iekšējie vērtētāji, tā 

arī ārējie auditori. Projektu vērtēšanu parasti veic šādiem projekta aspektiem: 

 Projekta rezultāti un ietekme. 

 Tehniskā / profesionālā īstenošana. 

 Projektu vadība, komanda, sadarbība. 

 Organizācija, procesi, iegūtās zināšanas. 

                                                 
11

 Avots: Eiropas kvalitātes balva, European Foundation for Quality Management 

Līderība 

Komanda 

Stratēģija 

Partneri, resursi 

Procesi 
Klientu 

rezultāti 

Komandas 

rezultāti 

Sabiedrības 

rezultāti 

Galvenie darbības 

rezultāti 

Iespējotāji Rezultāti 

Inovācijas, pieredze, mācīšanās 
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Piemērs projekta rezultātu un ietekmes vērtēšanas kritērijiem: 

 Projekta rezultātu kvalitāte. 

 Klientu apmierinātība. 

 Tehniskā izcilība, kvalitatīvs “produkts”. 

 „Produkts” tiek pieņemts un izmantots. 

 Projekts sasniedz mērķi. 

 Projekta rezultātu un mērķu ilgtermiņa ietekme (prasa vairākus vērtēšanas ciklus pēc 

projekta noslēguma). 

 Projekts sasniedz stratēģisko ietekmi, projekta ietekme uz organizācijas stratēģijas 

īstenošanu, u.tml.  

Piemērs tehniskās un profesionālās kvalitātes vērtēšanas kritērijiem: 

 Tehniskās specifikācijas prasību izpilde. 

 Piesaistīto darbinieku, ekspertu kompetence un profesionālisms. 

 Būvniecības darbu kvalitāte. 

 Tehniskās izstrādes / aprīkojuma uzstādīšanas darbu kvalitāte. 

 Testēšana. 

 Procesu ieviešana, personāla apmācīšana. 

 Tehniskās, darba drošības, u.c. dokumentācija kvalitāte. 

 Piegādātāju vadīšanas kvalitāte. 

Piemērs projekta organizatorisko un procesu vērtēšanas kritērijiem: 

 Projekta procesu kvalitāte, piemēram, Projekta plānošana, Projekta vadīšana, Resursu 

vadīšana, Risku vadīšana, Iepirkumu vadīšana, Budžeta vadīšana, Partnerību vadīšana, 

Zināšanu, informācijas vadīšana. 

 Projekta organizācijas efektivitāte un piemērotība konkrētā projekta īstenošanai. 

 Projekta iekļaušanās organizācijas kopējos procesos. 

 Projekta laikā iegūtās zināšanas, pieredze, prasmes un to pielietojamība turpmākajā 

organizācijas darbā. 

 Iepriekšējo projektu labās prakses izmantošana projekta īstenošanā.  

Piemērs projekta vērtēšanas kritērijiem attiecībā uz projekta komandu un projekta iekšējiem 

procesiem: 

 Projekta komandas darba organizācija un efektivitāte. 

 Komandas sadarbība. 

 Komunikācija, informācijas aprite. 

 Komandas kompetence un pieredze. 
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 Mijiedarbe ar pasūtītāju. 

 Mijiedarbe ar klientu. 

 Mijiedarbe ar organizāciju. 

 Mijiedarbe ar īstenotājiem, piegādātājiem. 

 Efektīvas sanāksmes. 

 Dokumentācija. 

Pastāv arī virkne kvantitatīvu metožu, kuras vairāk tiek piemērotas apjomīgiem investīciju un 

biznesa projektiem, piemēram, pašreizējā vai nākotnes vērtība, ieguvumu izdevumu analīze, 

atdeve uz investīcijām, u.c. 

Piemēram, Starptautiskā standartu organizācija (ISO) ir izstrādājusi šādus kvalitātes vērtēšanas 

principus:  

1. Fokuss uz klientu. Organizācijas ir atkarīgas no to klientiem, tāpēc organizācijām jāspēj 

labāk izprast klientu vajadzības, labāk apmierināt klientu prasības, jācenšas pārspēt to, ko 

klients sagaida. 

2. Līderība. Līderība nosaka organizācijas darbības virzienu, panāk vienotu virzību 

noteiktajā virzienā, izveido iesaistošu, atbalstošu vidi. 

3. Komandas iesaistīšana. Darbinieki ir jebkuras organizācijas galvenā vērtība, tāpēc 

pilnvērtīga darbinieku iesaiste ļauj izmantot viņu spējas un kompetences pilnā mērā. 

4. Process un metodes. Vēlamais rezultāts tiek sasniegts efektīvāk, ja aktivitātes un saistītie 

resursi tiek vadīti kā process, izmantojot piemērotas metodes. 

5. Vadības un atbalsta sistēmas. Vadības sistēmām ir jāspēj identificēt, saprast un vadīt 

savstarpēji saistītus procesus kā vienotu sistēmu, veicināt organizācijas efektivitāti, 

nodrošināt prognozējamus rezultātus, veicināt mērķu sasniegšanu, ietaupot laiku un 

izmaksas. 

6. Nepārtraukti uzlabojumi. Nepārtraukta tiekšanās uzlabot organizācijas kopējo veiktspēju 

ir nozīmīgs organizācijas darbības mērķis. 

7. Faktos balstīta lēmumu pieņemšana. Efektīvi lēmumu balstīti datu un informācijas 

analīzē. 

8. Savstarpējs izdevīgums. Organizācija un tās piegādātāji ir savstarpēji saistīti. Savstarpēji 

izdevīgu attiecību veidošana starp organizāciju un piegādātājiem sekmē abu pušu spējas 

radīt pievienoto vērtību. 

Projekta vērtēšanas darba lielākā daļa ir jāveic pašai projekta komandai un organizācijai, kuras 

ietvaros projekts tiek īstenots. Tādējādi tiek nodrošināta pastāvīga kontrole pār projekta mērķu, 

progresa, kvalitātes sasniegšanu. 
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Piemērs projekta pašvērtējuma kritērijiem: 

 Projekts ir aktuāls, risina konkrētu problēmu. 

 Izvēlēts labākais problēmas risinājums. 

 Projekts mērķēts konkrētai mērķa grupai. 

 Rezultāti atrisina problēmu. 

 Rezultāti sasniedzami projekta ietvaros, tie ir reālistiski, projekta posmi ir viegli vadāmi. 

 Rezultāti ir ilgtspējīgi. 

 Rezultāti ir objektīvi izmērāmi. 

 Rezultāti un ieguvumi ir samērīgi ar projekta izmaksām. 

 Riski ir izvērtēti, ir risku vadības plāns. 

 Projekts īstenojams ar pieejamiem resursiem, kompetenci. 

 Projektam ir profesionāla vadība, komanda, uzraudzība. 

 Projekts atbilst finansētāja prasībām. 

 Projekts iekļaujas organizācijas kultūrā un tam ir profesionāls organizācijas atbalsts. 

 Projekts izmanto līdzšinējās uzkrātās zināšanas. 

 Projekta komanda fokusēti un intensīvi strādā mērķa sasniegšanai. 

6.3. Projekta risku vadīšana  

Riski ir ārēju un iekšēju faktoru kopa, kas var: 

 Ietekmēt, kavēt, mainīt projekta gaitu. 

 Apdraudēt projekta mērķa sasniegšanu. 

 Padarīt projekta īstenošanu neiespējamu. 

Risku vadība ir vadības process, kura uzdevums ir: 

 Novērst riska iestāšanos. 

 Mazināt riska faktoru iestāšanās varbūtību. 

 Riska iestāšanās gadījumā – novērst vai mazināt riska ietekmi uz projektu, tā rezultātiem, 

organizāciju. 

Tādējādi, risku vadības plāna galvenais uzdevums ir saprast, kādi riski apdraud projekta norisi 

un rezultātus, mērķi; kā riski ietekmēs projekta norisi, rezultātus, mērķi; kā novērst vai mazināt 

risku; un kā mazināt risku sekas attiecībā pret projektu, organizāciju, mērķa grupām.  

Risku vadības process sastāv no trīs sadaļām: risku identificēšanas, risku analīzes un 

novērtēšanas, un rīcības plāna, kā tas redzams 14.attēlā. 
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14.attēls „Risku vadības process
12

” 

Projektu risku apzināšana  

Lai saprastu, kādi riski apdraud projektu, svarīgi veikt risku identificēšanu (sk. 15.attēlu). 

Riskus identificē pēc riska faktoriem, riska līmeņa, prioritātes, risku veidiem. Piemēram, riska 

līmeni projektā ietekmē sadarbības partneru skaits, iepirkumu procedūru raksturs, paredzētais 

projekta īstenošanas ilgums, projekta atskaišu prasības, termiņi, projekta mērķa grupas iesaiste, 

personāla kompetence, mainība, projekta laika grafiks u.c. 

 

15.attēls „Risku identificēšana
13

” 

                                                 
12

 Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 
13

 Avots: Adaptēts pēc Kathy Schwalbe 

Riska faktori 

Riska līmenis 

Risku veidi 

Prioritāte 
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Risku veidi ir lielā mērā atkarīgi no projekta specifikas. Parasti projektos izdala vadīšanas 

riskus, saimnieciskos riskus, tehniskos riskus, juridiskos riskus. Atkarībā no projekta atsevišķi var 

izdalīt piegādātāju, iepirkumu, personāla, politiskos, sociālos un cita veida riskus. 

Vadīšanas risku piemēri: nepareiza projekta organizācijas struktūra, neatbilstoša vadītāja 

kvalifikācija un pieredze, neadekvātas vadītāja pilnvaras pieņemt lēmumu, projekta vadības 

komandas lielums, cilvēkresursu kapacitāte, nepareiza aktivitāšu plānošana, neskaidri definēti 

uzdevumi, nepietiekama informācijas apmaiņa. 

Saimniecisko risku piemēri: resursu 

nepietiekamība jeb izmaksu pārsniegšana, resursu 

nepareizs izlietojums, sadarbības partneri 

neizpilda saistības. Finanšu risku piemēri: riski, 

kas saistīti ar finanšu instrumentiem, 

priekšfinansējuma trūkums, tirgus cenu 

nepārzināšana, nepareizi saplānota finanšu 

plūsma, inflācija, plānoto izmaksu atšķirība no 

reālajām. 

Sociālie riski var būt darbinieku veselība, 

konflikti starp projektā iesaistītajām personām, projekta mērķu grupu negatīva attieksme pret 

projektu. Juridiskie riski var saistīties ar līgumsaistību neievērošanu, iepirkuma procedūru 

organizāciju, pārsūdzībām, tiesvedībām. Tehniskie riski saistās ar iekārtu bojājumiem, 

neatbilstošu iekārtu specifikāciju vai kvalitāti, speciālistu tehnisko zināšanu vai pieredzes trūkums, 

neatbilstošas izejvielas, tehnoloģiskā procesa neievērošanas risks, darba drošības risks u.c. 

Identificētos riskus katrā risku grupā sarindo prioritārā secībā – pēc risku iestāšanās 

iespējamības, pēc riska ietekmes uz projektu / organizāciju. Atlasa turpmākai analīzei 

nozīmīgākos riskus un turpmāk strādā vispirms ar šiem augstākas prioritātes riskiem. 

Risku analīze  

Risku analīze sevī ietver četru soļu procesu, kura ietvaros tiek analizēti riska rašanās iemesli, 

tiek noteikta riska iestāšanās varbūtība un sekas, tiek noteikts riska līmenis, un tiek analizētas un 

izvēlētas iespējamās rīcības alternatīvas risku mazināšanai / seku novēršanai. 

Analizējot risku rašanās iemeslus, tiek izvērtēti risku cēloņi, kā arī risku savstarpējās sakarības 

– vai risku iestāšanās un sekas izraisīs citu risku iestāšanos. Novērtējot riska iestāšanās varbūtību 

un sekas, katram riskam piešķir riska līmeni, ņemot vērā: riska iestāšanās varbūtību, sekas riska 

iestāšanās gadījumā. Vērtē riska seku ietekmi uz projekta īstenošanu kopumā, finanšu un cilvēku 

Riska faktori projektā, piemērs: 

 novitāte; 

 iepriekš formulēts mērķis; 

 resursu ierobežotība; 

 projekta organizācijas 

struktūra; 

 tehniskās prasības; 

 rezultātu ieviešana, 

iedzīvināšana; 

 juridiskie aspekti; 

 starpdisciplinaritāte u.c. 
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resursiem, plānotajām aktivitātēm un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Novērtējot sekas, 

ir jādomā par projekta gaitu kopumā.  

Riska līmeņa noteikšanai izmanto matricas tipa metodi, kā parādīts 16.attēlā. 

 

16.attēls „Riska līmeņa noteikšanas matrica
14

” 

Katru risku novērtē ar matricas palīdzību, izvērtējot to iestāšanas varbūtību un iespējamās 

sekas. Šai analīzei papildus var izmantot arī citas kvantitatīvās metodes. Turpmākajam darba 

pavisam noteikti izvēlas tos riskus, kuri ir novērtēti kā augsti un vidēji. Risku analīzi un līmeņa 

noteikšanu dokumentē, tam izmantojot risku vadības plāna tabulu (sk. 7.tabulu). 

6.4. Risku novēršanas un seku mazināšanas 

pasākumi 

Pēc risku novērtēšanu procesu turpina ar rīcības plāna izstrādi. Tiek plānoti risku novēršanas 

/ seku mazināšanas pasākumi, tam atvēlot gan vietu projekta darbības plānā, gan arī 

nepieciešamības gadījumā arī budžetā; tiek plānots pasākumu plāns risku iestāšanās gadījumiem; 

un tiek plānots darbs ar risku faktoru monitoringu, novērtēšanu. 

7.tabula „Risku vadības plāna paraugs” 

 

Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 

Risku rīcības plānā izmanto četras galvenās pieejas: 

                                                 
14

 Avots: Valsts izglītības attīstības aģentūra 



88  

 

1. Izvairīšanās no riska. Šī pieeja paredz preventīvus pasākumus, lai nepieļautu riska 

iestāšanos. 

2. Riska mazināšana. Šī pieeja paredz preventīvus pasākumus, lai mazinātu riska iestāšanās 

iespējamību, kā arī riska seku mazināšanas / novēršanas pasākumus, ja risks tomēr iestājas. 

3. Riska pieņemšana. Šī pieeja paredz neveikt preventīvus pasākumus, bet tikai darboties ar 

riska seku mazināšanu vai novēršanu. 

4. Riska novirzīšana. Šī pieeja paredz atbildības novirzīšanu, piemēram, iegādājoties 

apdrošināšanu, vai, piemēram, paredzot līgumā ar būvuzņēmēju punktu, ka uz vienkāršās 

renovācijas laiku būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par objekta saglabāšanu un 

civiltiesisko apdrošināšanu. 

Būtiski, lai katram risku vadības plānā iekļauto pasākumam tiktu nozīmēts atbildīgais, un 

katram atbildīgajam būtu skaidra rīcība risku iestāšanās gadījumā. Nepieciešamības gadījumā var 

organizēt personāla apmācības un īpašus treniņus, kur izspēlē riska iestāšanos un projekta 

komandas rīcību riska iestāšanās gadījumā. 

Lai risku vadības plānā iekļautie risinājumu dotu vislielāko efektu, jācenšas izvēlēties tādas 

risku mazināšanas vai novēršanas alternatīvas, kuras risina problēmu „cēloņu” līmenī. Bieži 

palīdz, ja problēmas definēšanā, analīzē iesaista konkrētās mērķa grupas, kuras konkrētais risks 

skar tiešā veidā, vai kuriem būtu jāpiedalās riska seku mazināšanā / novēršanā. 
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7. Laika plānošanas process projektos 

Laika vadīšana ir viena no būtiskām kompetences jomām projektā. Projektu vadībā 

pielietojamās laika plānošanas metodes nosacīti var iedalīt vairākās grupās: 

 metodes, kas tieši vērstas uz laika plānošanu un efektīvu izmantošanu projektam kopumā; 

 komandas darba efektivitātes metodes, kas palīdz plānot, efektīvi izmantot, kā arī ietaupīt 

laiku; 

 individuālās laika plānošanas un personiskās produktivitātes metodes. 

7.1. Laika plānošana projektam kopumā  

Laika plānošanai ir būtiska nozīme projekta kopējo rezultātu un panākumu nodrošināšanā. 

Laika plānošana caurvij projektu no tā ieceres, no projekta definēšanas, līdz pat projekta slēgšanai. 

Projektu vadīšanā atkarībā no projekta veida, apjoma un projekta īstenošanas fāzes pielieto 

dažādas laika plānošanas metodes. 

Laika plānošana projekta ieceres, projekta pieteikuma 

izstrādē  

 Projekta galveno notikumu plānošana – Izstrādājot projekta ieceri un strādājot pie 

projekta pieteikuma veidlapas konkrētam finansētājam, projekta autori saskaras ar 

nepieciešamību definēt laikā galvenos notikumus projektā, t.sk. nozīmīgus pasākumus, 

plānotos iepirkumus, gala termiņus, robežstabus u.tml. (Robežstabi (Milestones) ir 

konkrētam laikam piesaistīts projekta rezultāts. Robežstabi kalpo projekta plānošanai un 

uzraudzībai, tie nodala projekta fāzes, un ļauj izvērtēt projekta progresu pēc katra 

robežstaba, ļauj apkopot datus par iepriekšējā fāzē veiktajiem darbiem, salīdzināt faktiskos 

rezultātus ar plānotajiem). Projekta pieteikumā parasti arī jāietver vienkāršots projekta 

īstenošanas / laika plāns. Šīs iestrādnes kalpo par pamatu detalizētai laika plānošanai 

turpmākajā projekta īstenošanā. 

Laika plānošana projekta detalizētas plānošanas gaitā  

Pēc tam, kad projekts ir apstiprināts, ir piešķirts finansējums, jaunizveidotā projekta komanda 

var ķerties pie detalizētas projekta aktivitāšu plānošanas. Galvenie plānošanas soļi sevī ietver: 

 Aktivitāšu ilguma plānošana – Katrai projekta aktivitātei tiek noteikts, cik ilgs laiks 

nepieciešams tās īstenošanai. Par pamatu ņem līdzīgus darbus līdzšinējos projektos, 

projekta komandas pieredzi, pieejamo finansējumu.  

 Aktivitāšu secības plānošana – Pēc tam, kad ir zināms katras aktivitātes ilgums, visas 

aktivitātes tiek sakārtotas uzsākšanas secībā atkarībā no tā, kad konkrētām aktivitātēm 



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

91  

 

atbilstoši projekta loģikai jābūt pabeigtām, kā arī atkarībā no resursu pieejamības, 

aktivitāšu savstarpējās atkarības, iepirkumu procedūru norises. Piemēram, ēkas 

rekonstrukcijas gadījumā, inženierģeoloģiskā izpēte un ēkas energoaudits var notikt 

paralēli; savukārt būvniecība nevar sākties ātrāk, pirms nav izstrādāts un būvvaldē 

apstiprināts būves tehniskais projekts. 

 Cilvēkresursu plānošana – Katrai projekta aktivitātei un aktivitāšu grupai tiek nozīmēti 

atbildīgie par to izpildi. Projekta darbiniekiem tiek uzdoti uzdevumi, ņemot vērā 

darbinieku kopējo noslodzi, darbu specifiku, kopējos projekta termiņus, aizvietojamību. 

Atkarībā no cilvēkresursu noslodzes, var tikt koriģēta arī aktivitāšu norises ilgums un 

secība.  

 Citu resursu plānošana – Visu projekta aktivitāšu īstenošanai tiek ieplānoti 

nepieciešamie resursi: telpas, aprīkojums, transporta vienības, u.c. Resursu pieejamība 

konkrētajā laikā var ietekmēt to, vai aktivitātes tiek īstenotas secīgi vai paralēli, vai ar 

noteiktu laika nobīdi. 

 Projekta laika grafika izstrāde – Ņemot vērā visas līdzšinējās plānošanas darbības, tiek 

izstrādāts projekta laika grafiks. Projekta laika grafikā katrai aktivitāte norāda precīzu 

sākuma datumu un beigu termiņu, ilgumu, aktivitātes priekšteči (tās aktivitātes, bez kuru 

pabeigšanas šī konkrētā aktivitāte nevar tikt uzsākta), atbildīgo par īstenošanu. Aktivitāšu 

secību parasti arī attēlo grafiski t.s. Ganta diagrammā (sk. 17.attēlu). 

 

17.attēls „Ganta diagrammas piemērs
15

” 

Laika plānošana projekta īstenošanas laikā  

Pēc tam, kad ir izstrādāts projekta laika grafiks, tas kopā ar citiem projekta dokumentiem kļūst 

par projekta īstenošanas pamatu.  

                                                 
15

 Avots: Autora izstrādāts paraugs 
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 Darbs ar projekta laika grafiku – Projekta īstenošanas laikā projekta vadītājs organizē 

projekta aktivitāšu īstenošanu atbilstoši projekta īstenošanas plāna un projekta laika 

grafikam. Tiek rīkoti iepirkumi, slēgti nepieciešamie līgumi, projekta komanda strādā, lai 

aktivitātes tiktu īstenotas noteiktā laika un budžeta ietvaros. Tiek īstenota laika grafika 

izpildes kontrole, un nepieciešamības gadījumā tiek veikta termiņu pārplānošana. 

7.2. Laika vadīšana efektīvam komandas darbam  

Laika vadīšana ir būtisks instruments arī projekta komandas darba organizēšanā un vadīšanā. 

Komandas līmenī plaši pielieto metodes, kas vērstas uz efektīvu plānošanu, fokusa noturēšanu, un 

produktivitātes paaugstināšanu. 

Deleģēšana  

Deleģēšana ir varas un atbildības nodošana citam konkrēta uzdevuma veikšanai, saglabājot 

atbildību par darba rezultātu. Deleģējot, līdz ar uzdevumu var tikt deleģēta lēmumu pieņemšana, 

resursu pārvaldība uzdevuma veikšanai, metožu, paņēmienu izvēle, rīcības brīvība (noteiktās 

robežās). Izmantojot deleģēšanu pareizi, projektā uzlabojas lēmumu kvalitāte, ietaupās laiks un 

nauda, darbs kļūst interesantāks, piepildītāks, pieaug projekta darbinieku motivācija un 

iesaistīšanās. Darbiniekiem veidojas izaugsmes iespējas, jo deleģēšana attīsta prasmes, palīdz 

vadītājiem novērtēt darbinieku prasmes, attieksmes, spējas, un palīdz izraudzīties potenciālos 

līderus. Tāpat, deleģēšana uzlabo komandas darbu. Efektīvas deleģēšanas metodes astoņi soļi: 

1. Izlemt, ko deleģēt – Apsvērumi, kas projekta vadītājam jāņem vērā: deleģējot, uzlabojas 

lēmumu kvalitāte, ietaupās laiks un nauda, darbs kļūst interesantāks, piepildītāks, pieaug 

projekta darbinieku motivācija un iesaistīšanās. Tāpat, deleģēšana uzlabo komandas darbu. 

Projektu vadītājam noteikti ir jādeleģē vadītāja funkcijām neatbilstoši darbi; darbi, ko 

darbinieki var veikt labāk; darbi, kas atbilst darbinieka karjeras izaugsmei; steidzamus 

„darbiņus”; patīkamus un nepatīkamus darbus – nedrīkst deleģēt tikai nepatīkamos darbus, 

jo var mazināt darbinieka motivāciju, otra galējība, kad vadītājs pārāk ietekmējas no 

darbinieka iespējamas neapmierinātības un tāpēc izvairās no nepatīkamu darbu 

deleģēšanas. 

2. Izvēlēties, kam deleģēt – Deleģējot darbiniekiem, rodas izaugsmes iespējas, jo deleģēšana 

attīsta darbiniekos jaunas prasmes, attīsta atbildības sajūtu un pārliecību par saviem 

spēkiem. Vadītājiem, savukārt, deleģēšana palīdz novērtēt darbinieku prasmes, attieksmes, 

spējas, un palīdz izraudzīties potenciālos līderus vai pieņemt lēmumus par augstāka 

deleģēšanas līmeņa izvēli. Projekta vadītājam ir jāapsver: vai darbiniekam ir pietiekamas 



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

93  

 

prasmes un zināšanas darba veikšanai? Vai darbiniekam ir vajadzīgās attieksmes un 

motivācija? Vai darbinieks ir motivēts uz attīstību, izaugsmi un jaunu iemaņu apguvi?  

3. Noteikt deleģēšanas līmeni – Pastāv vairāki deleģēšanas līmeņi, kuru piemērošana 

atkarīga no darbinieka pieredzes un prasmēm, kā arī no vadītāja pieredzes, pārliecības par 

darbinieku, un vadītāja gatavības atdot daļu no savām pilnvarām citam. Jādeleģē uzdevumi 

ar atbilstošu grūtības pakāpi. 

 

18.attēls „Deleģēšanas līmeņi
16

” 

4. Deleģēt: 

 Individuāla tikšanās – „Atkausēt ledu” parasti palīdz, ja vadītājs izsaka pozitīvu vērtējumu 

par darbinieka prasmēm vai īpašībām, un paskaidro, kāpēc uzaicinājis darbinieku un 

sarunu.  

 Izskaidrot deleģējamo uzdevumu – Definēt skaidri un precīzi veicamo uzdevumu: ko 

vadītājs sagaida no darbinieka; kāds darbs jāpaveic, kādi rezultāti jāsasniedz, kādas ir 

prioritātes, termiņi. Svarīgi, deleģēt visu uzdevumu, arī atbildību un izpildei nepieciešamos 

resursus. 

 Uzsvērt uzdevuma nozīmīgumu – Izskaidrot, kāpēc darbs jādara, kādi rezultāti jāsasniedz, 

kāda ir uzdevuma „vieta” un loma projekta vai organizācijas kontekstā, kā šī uzdevuma 

uzņemšanās var pozitīvā veidā ietekmēt darbinieka izaugsmi. 

 Līdz ar uzdevumu, tiek noteikta arī atbildība, lēmumu pieņemšanas pilnvaras un robežas, 

un atbalsts – Vadītājs informē darbinieku par to, kāds atbalsts darbiniekam tiks 

nodrošināts uzdevuma izpildei, kādas būs darbinieka pilnvaras un rīcības brīvība 

uzdevuma veikšanai. Šeit arī var noteikt lēmumu pieņemšanas robežas, virs kurām 

darbiniekam būtu jākonsultējas ar vadītāju. 

 Atgriezeniskā saikne – Vadītājs var lūgt darbinieku pastāstīt, kā viņš ir sapratis uzdevumu, 

lai varētu precizēt detaļas un neskaidrības. Tāpat, vadītājs var lūgt darbinieku sniegt savas 

idejas par to, kā uzdevums vislabāk būtu īstenojams, kā darbinieks īstenotu uzdevuma 

atsevišķus aspektus, un kādi varētu būt darbinieka pirmie „soļi” uzdevuma īstenošanā. 

                                                 
16

 Avots: Adaptēts pēc Michael Hyatt 
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Tādējādi vadītājs var pārbaudīt darbinieka izpratni, novērst pārpratumus, un pārliecināties, 

ka darbinieks domā „pareizajā virzienā”. Vadītājs var lūgt darbiniekam pašam raksturot, 

cik daudz laika uzdevuma izpilde prasīs. Šajā sarunas posmā ir būtiski panākt, ka 

darbinieks pats uzņemas atbildību par deleģējamo uzdevumu. 

 Termiņi, starprezultāti, progresa pārskati – Vadītājs un darbinieks vienojas, kādos 

termiņos uzdevums ir jāpabeidz, kādi būs procesa starprezultāti, cik bieži vai pēc kādiem 

uzdevuma posmiem darbinieks informēs vadītāju par progresu. Lai arī gala rezultātā 

vadītājs pats nosaka, kādos termiņos uzdevumam jābūt izpildītam, būtiski ir ļaut 

darbiniekam sajust kontroli pār procesu – daudz lielāka varbūtība, ka darbinieks iekļausies 

paša noteiktos termiņos un īstenos paša daļēji definētu uzdevumu.  

5. Ļaut strādāt!!! Pēc tam, kad darbinieks ir uzņēmies deleģēto uzdevumu, vadītājam ir 

jāļauj darbiniekam pašam tikt galā ar uzdevumu. Vadītājs par uzdevuma progresu uzzinās 

pirmajā starprezultāta nodevumā, vai arī pirmajā progresa pārskata sanāksmē. Vadītāja 

„iejaukšanās” ar padomiem, uztraukšanās un mikro vadīšana var graut darbinieka 

pašapziņu un mazināt darbinieka motivāciju un atbildības uzņemšanos. 

6. Atbalsts darba izpildes procesā – Vadītājs par deleģējumu informēt kolēģus, kuriem būs 

jāsniedz darbiniekam atbalsts vai jāpiedalās uzdevuma īstenošanā. T.sk. vadītājs informēt 

par darbinieka pilnvarām. Tādējādi tiek nodrošināts, ka darbinieks saņem uzdevuma 

izpildei visu vajadzīgo informāciju, resursus un atbalstu. 

7. Pieņemt tikai līdz galam pabeigtu darbu – Ar starpposmu rezultātiem vadītājs sekot 

līdzi darba izpildes gaitai. Vadītājam ir jāspēj nepārprotami norādīt darbiniekam, ja darba 

progress vai kvalitāte neatbilst gaidītajam, un jāpalīdz kopā ar darbinieku nonākt pie 

soļiem, lai uzdevumu varētu īstenot. Saņemot gatavu izstrādātu uzdevumu, vadītājam ir 

jāspēj izvairīties no t.s. atgriezeniskās deleģēšanas, kad vadītājs pieņem zemākas kvalitātes 

darbu, un nolemj pats izdarīt to vajadzīgajā kvalitātē. Tā vietā vadītājam ir jālūdz 

darbinieks pārstrādāt vai papildināt atsevišķas uzdevuma daļas, lai sasniegtu vēlamo 

rezultātu. 

8. Uzslavēt, izvērtēt un mācīties no procesa – Kad deleģētais uzdevums sekmīgi pabeigts, 

darbinieks ir jāuzslavē individuālā sarunā, kā arī jāizceļ darbinieka panākumi kolēģu 

priekšā. Vadītāja turpmākie deleģējumi, it īpaši jau augstākā deleģēšanas līmenī, būs labs 

apliecinājums darbiniekam, ka viņa ieguldījums tiek novērtēts. Svarīgi ir panākt, ka abas 

puses mācās no šī deleģēšanas procesa, gan no kļūdām, gan no panākumiem. Iespējams, ka 

kopīgiem spēkiem var identificēt darbiniekam turpmākās attīstības / apmācību iespējas 
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konkrētajā jomā. Arī vadītājam pašam ir svarīgi izvērtēt, kas jāņem vērā turpmākajās 

deleģēšanas reizēs. 

Efektīva sanāksmju vadīšana  

Projektu ietvaros sanāksmes tiek rīkotas regulāri, un efektīva to rīkošana ļauj projektu 

komandām padarīt vairāk un ietaupīt daudz laika. Efektīvu sanāksmju rīkošanai jāievēro vairāki 

principi: 

1. Plānot sanāksmes rezultātu. Ar kādu mērķi sanāksme tiek rīkota (informēt, ģenerēt 

idejas, pieņemt lēmumus)? Kā visefektīvāk panākt šo rezultātu? 

2. Rūpīgi izvēlēties dalībniekus. Kāpēc, ar kādu mērķi dalībnieks tiek aicināts? Kāds ir 

dalībnieka pienesums sanāksmei? Ko dalībnieks sagaida no sanāksmes? Vai dalībnieka 

klātbūtne sekmēs rezultātu (piemēram, ideju ģenerēšanas sanāksmēs svarīgi nodrošināt 

dažādu personību veidu līdzdalību – iedvesmojošais, analītiķis, skeptiķis, darītājs u.c., jo 

viena veida personību pārsvars var nedot vajadzīgo rezultātu)? Vai dalībniekam var uzdot 

kādu no sanāksmes lomām – rakstvedis, moderators, vadītājs? 

3. Izstrādāt darba kārtību. Izvēlēties prioritātes un secību, atzīmēt pie katra darba kārtības 

jautājuma – kāds rezultāts jāsasniedz (atsevišķos gadījumos var pat sagatavot lēmuma 

projekta alternatīvas), noteikt laika limitu katram jautājumam, savlaicīgi izplatīt 

dalībniekiem, t.sk. ar nepieciešamajiem pielikumiem). 

4. Pozitīvs sanāksmes sākums. Radīt vēlamo atmosfēru, ja nepieciešams, iepazīstināt 

vienam ar otru, izskatīt darba kārtību, noteikt sanāksmes noteikumus, sākt ar pozitīvo. 

5. Dinamiska sanāksmes vadība. Virzīt diskusiju uz rezultātu. Iedrošināt dalībnieku aktīvu 

līdzdarbību, viedokļu paušanu. Nodrošināt turēšanos pie darba kārtības un laika.  

6. Ātra atgriezeniskā saikne. Sagatavot un nosūtīt sanāksmes protokolu īsā laikā uzreiz pēc 

sanāksmes, lai panāktu ātru darbību. Ja protokola izstrāde ir laikietilpīga, tad nosūtīt tikai 

galvenos lēmumus/punktus, pilno protokolu nosūtot vēlāk. 

Efektīva komunikācija  

Galvenais princips – nodrošināt ātru komunikāciju un savlaicīgu informācijas apmaiņu 

projekta ietvaros, patērējot tam mazāk laika, kā arī nodrošināt, ka vajadzīgā informācija tiek 

saņemta tieši vajadzīgajā laikā. Projektu komandas savlaicīgi vienojas, kāda informācija tiks 

pasniegta tradicionālos ziņojumos, cik bieži, kādiem mērķiem tiks rīkotas sanāksmes, kāda 

informācija un kādā veidā tiks sūtīta vai noglabāta elektroniski. Aizvien vairāk projektos izmanto 

elektronisko sadarbības vidi, kas parasti ietver: 
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 Kalendārus – kopējais projekta kalendārs, kā arī katra projekta komandas dalībnieka 

kalendārs. 

 Prioritātes un darbu sarakstus – apakškomandai, vai pat katram komandas dalībniekam.  

 Projekta dokumentācija – vispārējā projekta dokumentācija ātri un ērti pieejama. 

 Lietvedība – piekļuve dokumentiem ar individuālām pielaides tiesībām. 

 Failu apmaiņa – ļauj projekta komandas darbiniekiem viegli sadarboties apjomīgu 

dokumentu tapšanā, kā arī ļauj projekta vadībai pārliecināties par progresu.  

Šāda sadarbības vide ļauj visiem projektā iesaistītiem pastāvīgi būt lietas kursā par visām 

aktualitātēm projektā, projekta vadībai – pieņemt informētākus lēmumus pateicoties savlaicīgai 

informācijas pieejamībai, tā padara komandas darbu efektīvāku, un ļauj samazināt papīra 

lietošanu. 

Citi komandas darba principi un metodes  

 Komandas darba plānošana – Komandas līmenī plānošanas uzdevums ir visa projekta 

mērogu pārvērst viegli vadāmos un izpildāmos darba un laika blokos. Projekta komandas 

plānošanas fokuss ir mēnesis un nedēļa. Projekta komandas plāno, kuriem uzdevumiem 

jābūt izpildītiem turpmākā mēneša laikā, kādas ir prioritātes konkrētajai nedēļai un kā 

organizēt darbu izpildi nedēļas ietvaros. Projekta vadītāja uzdevums ir strādāt ar atsevišķu 

apakškomandu vadītājiem un nodrošināt, lai lielāki projekta uzdevumi tiktu sadalīti 

mazākos, vieglāk vadāmos un izdarāmos darbos, tajā pašā laikā lai kopējā projekta gaita 

un rezultāti iekļautos noteiktā laika un budžeta ietvaros. Savukārt, apakškomandu vadītāji 

strādā ar savām komandām, lai panāktu šo darbu izpildi noteiktajā laikā. Apakškomandas 

fokuss pārsvarā ir konkrētās nedēļas un konkrētās dienas darbi. Nedrīkst pieļaut darbinieku 

pārslodzi, kas ilgtermiņā var novest pie izdegšanas un nopietnām veselības problēmām 

darbiniekiem un pie projekta termiņu kavēšanās. Tāpēc organizācijas vadībai ir savlaicīgi 

jāpamana darbinieku pārslodze, un jāplāno pasākumi pārslodzes novēršanai. 

 Zināšanu pārvaldība – Mērķtiecīgi veidota un pilnveidota zināšanu, informācijas, 

procesu, metožu kopa, kas līdzās darbinieku individuālajām zināšanām un pieredzei veido 

kopējo organizācijas zināšanu un veiktspējas bāzi. Zināšanu pārvaldības sistēma aptver 

labās prakses piemērus, dokumentu paraugus, līdzšinējo projektu dokumentāciju un 

organizācijas atziņas no tiem (šeit parādās projektu iekšējās izvērtēšanas nozīme), 

partnerību, metožu, procesu, u.c. zināšanu kopumu, ko organizācija var izmantot turpmāko 

projektu īstenošanā. Būtiski, lai šāda informācija tiktu apkopota centralizēti, tiktu regulāri 

papildināta un atjaunināta, un būtu viegli pieejama projekta īstenošanas personālam.  
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 Komandas saliedētība un sadarbība – Projektos mērķi un rezultāti tiek sasniegti vienotā 

komandas darbā, kur katrs koncentrējas uz savām stiprajām pusēm un veicamajiem 

uzdevumiem, taču kopējais rezultāts ir nozīmīgāks un vērtīgāks, nekā katram komandas 

pārstāvim strādājot atsevišķi. Ņemot vērā komandas darba sinerģijas pozitīvo efektu un to, 

ka tas vairo komandas kopējo produktivitāti, organizācijas un projekta vadībai ir jārūpējas 

par projekta komandas darba apstākļiem, komandas saliedētības veicināšanu, un 

savstarpējo sadarbības prasmju attīstīšanu. Svarīgi, lai komandas dalībnieki iemācītos 

izmantot arī t.s. netveramās zināšanas, mācoties vienam no otra procesa gaitā. 

7.3. Individuālā laika vadīšana un produktivitāte  

Projektu vadītājiem ir jāprot plānot un īstenot projektu laika grafikus, vadīt komandas un 

cilvēkus, pārvaldīt procesus. Tomēr, lai projektu vadītāji būtu efektīvi un radoši darba dzīvē, 

viņiem ir jābūt labi organizētiem individuāli un jāpārvalda virkne sevis vadīšanas prasmes un 

metodes, kuras nodrošina efektīvu laika izmantošanu, produktivitāti, līdzsvaru starp darba un 

privāto dzīvi, pastāvīgu izglītošanos un izaugsmi. Mūsdienās plaši pielieto vairākas stratēģijas, lai 

sasniegtu šo efektivitāti, piemēram: 

 plānošana; 

 fokuss; 

 produktivitāte un efektivitāte; 

 papildus laika „radīšana”; 

 laika kvalitātes paaugstināšana; 

 traucējumu novēršana. 

Plānošana ir klasiskās laika vadības sistēmas stūrakmens, tās pamatā – efektīvi saplānot un 

izmantot esošo laiku. Tipiskās laika vadības sistēmas aktivitātes ir:  

 mērķu noteikšana;  

 prioritāšu izvirzīšana noteiktam laika posmam;  

 darbu saraksta izstrāde;  

 laika ieplānošana kalendārā darbu veikšanai;  

 darbu veikšana;  

 izvērtēšana. 

Fokusa stratēģijas pamatā ir metodes, kuras palīdz atvēlētā laika ietvaros fokusēt uz 

svarīgākajiem, prioritārajiem darbiem, kas visefektīvāk sasniedz mērķi, kā arī palīdz izvairīties no 

nesvarīgajiem darbiem. Viena no plašāk pielietojamām metodēm personisko prioritāšu / darbības 

fokusa noteikšanā ir Stīvena Koveja izstrādātā kvadrantu sistēma (sk. 19.attēlu). 
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 Steidzami Nav steidzami 

Svarīgi 

1.kvadrants – RĪCĪBA 

 

Svarīgs un steidzams 

 

Darbība: darīt nekavējoties. 

 

2.kvadrants – KVALITĀTE, 

FOKUSS 

Svarīgs, nav steidzams 

 

Darbība: atvēlēt kalendārā 

„kvalitatīvu” radošo laiku 

Nesvarīgi 

3.kvadrants – DELEĢĒT vai 

ATTEIKT 

Maz svarīgs, steidzams 

 

Darbība: deleģēt, uzdot izdarīt 

citiem, var atteikties no darba 

izpildes 

4.kvadrants – LAIKA ZAGLIS 

 

Nav svarīgs, nav steidzams 

 

Darbība: atteikties, izvairīties 

19.attēls „Prioritāšu kvadranti
17

” 

Prioritāšu kvadrantu sistēma paredz, ka viskvalitatīvāk un fokusētāk savu mērķu sasniegšanai 

cilvēks darbojas 2.kvadrantā, tāpēc, jācenšas savs laiks un darbība organizēt tā, lai pēc iespējas 

vairāk laika varētu pavadīt šajā kvadrantā. Viens no veidiem, kā to panākt, ir izvairīties no 

darbiem, kas ir 4. un 3.kvadrantā, kā arī ar savlaicīgas plānošanas palīdzību – mazināt krīzes un 

„ugunsgrēku dzēšanas” ietekmi, „pārliekot” darbus no 1.kvadranta uz 2.kvadrantu. 

Traucējumu novēršanas stratēģija paredz novērst nevēlamus traucējumus un blakusdarbus, 

tādējādi atvēlot vairāk laika prioritārajiem darbiem. Šeit galvenais uzsvars tiek likts uz to, kā 

nepieļaut dažādu blakus faktoru ietekmi uz mūsu dienas kārtību. 

Produktivitātes stratēģija paredz izdarīt vairāk atvēlētā laika ietvaros, izmantojot tādas 

metodes un prasmes, kā: 

 Ātrrakstīšanas prasmes. 

 Ātrlasīšanas prasmes. 

 Efektīvas sarunu vešanas prasmes. 

 Efektīvas sanāksmes prasmes. 

 Efektīva sanāksmju vadīšanas prasmes. 

 Dīkstāves un gaidīšanas laika efektīva izmantošana. 

 Aktivitāšu kombinēšana. 

Laika kvalitātes paaugstināšanas un „papildus” laika iegūšanas stratēģija paredz iegūt vairāk 

laika prioritārajām aktivitātēm, kā arī pieejamo laiku pavadīt augstākā kvalitātē, ar lielāku 

                                                 
17

 Avots: Adaptēts pēc Steven Covey „Seven Habits of Highly Effective People” 
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pievienoto vērtību. Viena no plaši pielietotajām metodēm ir savu stipro pušu pilnvērtīga 

izmantošana.  

Metodes atziņas balstās pētījumos par to, ka cilvēkiem piemīt vairākkārtīgi lielāks izaugsmes 

potenciāls, ja enerģija tiek investēta stipro pušu attīstībai, nekā, ja to investē trūkumu novēršanai. 

Tādējādi, svarīgi ir apzināties un izmantot savas stiprās puses, un kompensēt (nevis uzlabot, 

iemācīties vai koriģēt) savas vājās puses. Metodes moto – cilvēks var kļūt vēl vairāk par to, kas 

viņš jau ir.  

Stipro pušu metode, ko izstrādājis Markuss Bakingems no Gallup Organization, paredz: 

 Saprast, kas bremzē attīstību/virzību. 

 Apzināties savas stiprās puses. 

 Izprast, kā pilnvērtīgi izmantot savas stiprās puses. 

 Izprast, kā ikdienā izvairīties no tā, kas mūs vājina. 

 Izprast, kā savas stiprās puses investēt darbā un kā pēc iespējas vairāk laika pavadīt, 

strādājot ar stiprajām pusēm. 

 Izstrādāt ikdienas paradumus, kas attīstīs stiprās puses un ļaus vairāk laika veltīt, strādājot 

ar stiprajām pusēm. 

Nākamā laika kvalitātes paaugstināšanas metode paredz galveno uzsvaru likt uz cilvēka 

enerģijas, nevis laika, vadību. Mūsdienu darba dzīvē ir aizvien lielāks darba apjoms un aizvien 

augstāks darba temps. Metode sniedz risinājumus, kā panākt augstāku efektivitāti, un kā novērst 

virsstundas un izdegšanu. Metodes pamatā ir atziņa: „Laiku nevar pavairot. Enerģiju var.” Cilvēka 

dzīvi nosaka četri enerģijas veidi: Fiziskā. Emocionālā. Intelektuālā. Garīgā. Enerģijas līmenis 

dienas laikā svārstās, un mums ir jācenšas efektīvi izmantot un aizsargāt visradošāko, 

produktīvāko laiku, kad mums ir vislielākais enerģijas pieplūdums. Tāpat, mums ir jāiemācās 

efektīvi atjaunināt enerģijas krājumus, ieviešot rituālus un paradumus personiskajā un darba dzīvē, 

kas palīdz atjaunot enerģiju, un efektīvi pārvaldot savus dienas enerģijas ciklus. Rezultātā, 

iespējams regulārs, efektīvs savu stipro pušu pielietojums. 
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8. Projekta 

vadība un 

uzraudzība 

projektos 
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8. Projekta vadība un uzraudzība 

8.1. Projekta idejas apstiprināšana 

Projekta vadība pašvaldībā vai iestādē sākas ar projekta idejas izvirzīšanu un akceptēšanu. 

Praksē pašvaldībās un iestādēs projekta idejas apstiprina gan noteiktā formalizētā procesā 

(piemēram, Rīgas pilsētas pašvaldībā), gan pirms budžeta gada uzsākšanas apkopojot pašvaldības 

un iestāžu vajadzības un apstiprinot kopā ar budžetu, gan pašvaldības iekšienē izejot saskaņošanas 

procedūru komitejās un domē.  

Pašvaldības vai iestādē būtu jānosaka kārtība, kādā tiek izvirzītas, izskatītas un akceptētas 

projektu idejas. Šim procesam nevajadzētu būt ļoti formālam un garam, lai būtu iespējams 

operatīvi reaģēt uz projektu konkursiem. Ieticams būtu projekta ideju skaņot šādā kārtībā: 

1) projekta idejas (t.sk. nepieciešamā finansējuma) noformulēšana iestādē/struktūrvienībā; 

2) pašvaldības/iestādes pieejamo finanšu resursu izvērtējums projekta idejas īstenošanai; 

3) projekta idejas saskaņošana ar attīstības plānošanas speciālistiem; 

4) projekta idejas virzīšana uz nozaru komitejām/darba grupām; 

5) projekta idejas apstiprināšana domē/iestādes lēmējinstitūcijā; 

6) atbildīgo personu/personu grupas izveide par projekta sagatavošanu un ieviešanu. 

Ieteicams būtu izveidot arī projekta 

ideju datu bāzi, kas būtu pieejama 

visiem pašvaldības un tās iestāžu 

darbiniekiem, lai būtu vieglāk veidot 

kopīgus projektus vajadzībām, kas ir 

apvienojamas vienā projektā.  

8.2. Projekta administrēšana  

Projekta administrēšanas būtisks priekšnoteikums ir atbildīgo personu noteikšana par projekta 

sagatavošanu un ieviešanu. Atbildīgo personu nozīmēšana vai projekta komandas izveide var 

balstīties uz dažādiem modeļiem. Projektu vadības teorijā izvirza vairākus šādus modeļus (sk.20. – 

23.attēlu), kas ir piemērojami arī pašvaldības vai iestādes gadījumā.  

Tīrā projekta organizācija
18

 

Tā sauktās „tīras” projekta organizācijas gadījumā projektu rada līdzās pašvaldībai/iestādei tā, 

lai tas neskartu pašvaldības/iestādes līdzšinējās funkcijas vai darbības nozares. Projekta vadītāja 

                                                 
18

 Modelis ņemts no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 

Projekta sagatavošana nevar būt pāragra! 

Kvalitatīva starptautiska projekta sagatavošanai, 

kurā ir paredzēta partnerība, sagatavošanai ir 

nepieciešami vismaz 2 mēneši (optimāli 4 mēneši). 
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tiesības un pienākumi ir līdzvērtīgi funkcijas vai struktūrvienības vadītāja tiesībām un 

pienākumiem, un viņš ir tieši padots augstākajai vadībai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.attēls „Tīra projekta organizācijas shēma
19

” 

Projektā iesaistītie projekta grupas locekļi strādā tikai šī projekta labā. Gadījumā, ja projekta 

grupu veido no pašvaldības/iestādes darbiniekiem, tad uz projekta īstenošanas laiku viņus atbrīvo 

no parastajiem darba pienākumiem. Tā kā tas bieži nav iespējams, nereti darbā pieņem jaunus 

cilvēkus. 

8.tabula „Tīrā projekta organizācijas modeļa priekšrocības un trūkumi
20

” 

Stiprās puses Vājās puses 

 Efektivitāte lielu projektu 

gadījumā, jo visu darbinieku 

pūliņi ir koncentrēti uz vienu 

projektu. 

 Iespēja ātri reaģēt, ja projekta 

gaitā rodas novirzes un 

izmaiņas. 

 Projekta dalībnieku sekmes ir 

cieši saistīts ar projekta 

sekmēm, kas dalībniekus ļoti 

spēcīgi motivē sasniegt labus 

rezultātus. 

 Cieša projekta vadītāja un 

augstākās vadības saikne, jo 

projekta vadītājs ir tieši padots 

augstākajai vadībai. 

 Grūti atrast darbiniekus projektam, jo katrs projekts 

reiz beidzas, un tad tā komandas dalībniekiem 

jāmeklē sev jauns darbs. Protams, mēdz būt gadījumi, 

kad no projekta izaug jauna struktūrvienība vai 

darbības joma.  

 Autoritāras vadības briesmas. Salīdzinot ar citiem 

projekta un pamatorganizācijas sasaistīšanas veidiem, 

šeit projekta vadītāja pilnvaras ir vislielākās. 

 Ja tiesiskā regulācija ir vāja, tad stipra komanda var 

nošķirties no pamatorganizācijas kopā ar esošo know-

how. 

 Dažos gadījumos šāda projekta uzbūve var veicināt 

projekta ievilkšanos. Projekta dalībnieki – darbinieki 

– vēlas saglabāt drošības sajūtu un savu darba vietu, 

un tāpēc viņu interesēs ir, lai projekts turpinātos ilgāk. 

 Iegūtās zināšanas un prasmes nepaliek 

pašvaldībā/iestādē. 

 

Šāda modeļa projekta komandas komplektēšana parasti notiek gadījumos, ja projektā kā 

attiecināmās izmaksas tiek paredzētas projekta vadības/administrēšanas izmaksas. 

                                                 
19

 Shēma ņemta no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
20

 Tabulas pamatinformācija no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 

Tīra projekta organizācija 

Projekta vadītājs Struktūrvienības  vai 

funkcijas vadītājs 
Struktūrvienības vai 

funkcijas vadītājs 

 

Struktūrvienības vai 

funkcijas vadītājs 

 

padotais 

padotais 

padotais 
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Matricveida projekta organizācija
21

 

Matricveida organizācijas gadījumā projektu pie pašvaldības/iestādes rada tā, ka projekta 

grupu veido uz esošo darbinieku bāzes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.attēls „Matricveida projekta organizācija
22

” 

Arī šeit projekta vadītāja tiesības un pienākumi ir līdzvērtīgi funkciju vai struktūrvienību 

vadītāja tiesībām un pienākumiem, un viņš ir tieši padots augstākajai vadībai. Projekta grupā 

iesaista darbiniekus no visām tām pašvaldības/iestādes darbības nozarēm vai funkcijām, ko skar 

īstenojamais projekts. 

9.tabula „Matricveida projekta organizācijas modeļa priekšrocības un trūkumi
23

” 

Stiprās puses Vājās puses 

 Projekta vadītājs un komanda izjūt atbildību par 

projekta sekmēm. 

 Projekta grupas locekļu drošības sajūta, jo nav 

darba vietas problēmu, kādas ir tīrā projekta 

organizācijā. 

 Elastīgums, iesaistot projekta dalībniekus. 

 Speciālo zināšanu pārnese no projekta uz 

projektu, kas nodrošina pastāvīgas mācības un 

papildu kursus. 

 Dažādu nozaru interešu mērķtiecīga koordinēšana 

gadījumā, ja projekta grupa ir pareizi izveidota. 

 Ja komandā iesaistīti darbinieki no visām 

projektam svarīgajām nozarēm, tad problēmas 

netiek aplūkotas vienpusēji. 

 Konfliktu briesmas starp 

struktūrvienību vadītājiem un 

projekta vadītājiem. 

 Zināma nedrošība gan vadītājos, 

gan padotajos, ko nosaka divkārša 

padotība. 

 Projekta vadītājam jābūt gatavam 

komunicēties, kā arī sadalīt un 

pieņemt informāciju. 

                                                 
21

 Modelis ņemts no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
22

 Shēma ņemta no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
23

 Tabulas pamatinformācija no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 

Pašvaldības/iestādes 

vadītājs 

Štābs 

Struktūrvienības 

vadītājs 

Projekta vadītājs Struktūrvienības 

vadītājs 

 

Struktūrvienības 

vadītājs 

 

Padotais Padotais 

Padotais 

Padotais 

Padotais 

Padotais 
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Projektu koordinēšana organizācijā
24

 

Projektu koordinēšanas gadījumā projekta vadītājs nav tieši padots vadībai. Pašvaldībā/iestādē 

tiek radīta koordinējoša vienība, kas nodarbojas ar visiem īstenojamiem projektiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.attēls „Projektu koordinēšana
25

” 

Projekta vadītāji projekta īstenošanai rada darba grupas, kas pastāvīgi mainās. Darbā uz īsu 

laiku iesaista darbiniekus no tās struktūrvienības, kurā konkrētu uzdevumu risināšanai ir piemērots 

know-how. 

10.tabula „Matricveida projekta organizācijas modeļa priekšrocības un trūkumi
26

” 

Stiprās puses Vājās puses 

 Ļoti liels elastīgums, iesaistot projekta 

dalībniekus. 

 Ļoti vienkārši izmantot pieredzi un dalīties 

pieredzē dažādu projektu gadījumā. 

 Nav vajadzīga organizatoriska 

pārkārtošanās. 

 Ļoti labi nodrošināta dažādu projektu 

koordinēšana. 

 Iespēja optimizēt visos projektos 

vajadzīgo darbinieku skaitu. 

 Par projekta sekmīgumu neatbild neviens 

cits kā tikai projekta vadītājs. 

 Mazs reakcijas ātrums, ja nepieciešamas 

izmaiņas projekta īstenošanas gaitā. 

 Projekta grupas locekļu līmenī apgrūtināta 

sekošana pašvaldības/iestādes kā veseluma 

mērķiem. 

 Nav stabilas projekta komandas. 

 No projekta vadītāja prasa, lai viņš ļoti labi 

pārzinātu vadīšanas tehnikas. 

 

Apakšvienību projekti  

Projekts var piederēt pašvaldībai/iestādei arī kā vienas funkcijas vai struktūrvienības pagaidu 

apakšvienība. Šādā gadījumā projekta vadītājs ir padots funkcijas vai struktūrvienības vadītājam, 

un projekta grupu šādu projektu gadījumā parasti veido no vienas struktūrvienības speciālistiem. 

 

                                                 
24

 Modelis ņemts no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
25

 Shēma ņemta no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
26

 Tabulas pamatinformācija no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 

Uzņēmuma vadītājs 

Ražošana Projektu koordinēšana mārketings finanses 

1.projekts 

2.projekts 

3.projekts 

plānošana 

montāža 

apdare 

mārketings 

reklāma 

grāmatvedība 

Izdevumu 

aprēķināšana 

ekonomika 
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23.attēls „Apakšvienību projekti
27

” 

Lemšanas tiesību noteikšana  

Gadījumā, ja darbinieki, kas piedalās projektā, ir atlasīti no dažādām struktūrvienībām, 

pašvaldības/iestādes iekšienē jādefinē principi, kā pieņemt lēmumus, kas attiecas uz projektu. 

Viens no iespējamiem risinājumiem ir parādīts 24.attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.attēls „Lemšanas tiesību noteikšana
28

” 

Kas? 

Ja projekta vadītāja un struktūrvienības vai funkcijas vadītāja kopīgā problēma atbilst 

jautājumam, kas, t.i., kādi uzdevumi un darbības ir tās, ar kurām jānodarbojas, tad lemšanas 

tiesības ir projekta vadītājam un tiesības piedalīties sarunā ir struktūrvienības vai funkcijas 

vadītājam. Lemšanas tiesībām jāpaliek projekta vadītājam, jo viņš atbild par gala rezultātu un 

darbību īstenošanu pareizā secībā. 

 

                                                 
27

 Modelis ņemts no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 
28

 Modelis ņemts no: Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 

Projekta vadītājs 

Administratīvais 

departaments 

Attīstības un informācijas 

departaments 

Personāla nodaļa 

Plānošana 

Saimniekoša

na 

1.projekts 

2.projekts 

Attīstības plānošana 

Sabiedriskās attiecības 

3.projekts 

4.projekts 

Personāla vadība 

5.projekts 

KUR? 

Projekta vadītājs Nodaļas vadītājs Nodaļas vadītājs Nodaļas vadītājs 

KAS? KAD? KĀ? 

Pašvaldības/iestādes 

vadītājs 

KURŠ? 



106  

 

Kad? 

Ja projekta vadītāja un struktūrvienības vai funkcijas vadītāja kopīgā problēma skar jautājumu, 

kad kāds uzdevums ir jāatrisina, arī tad lemšanas tiesības paliek projekta vadītājam. Iemesls – tieši 

projekta vadītājs parasti vislabāk zina uzdevumu savstarpējās atkarības un loģiku, uz kura pamata 

viņš pats ir uzbūvējis projekta gaitu. 

Kurš? 

Ja problēmas rada cilvēks, kurš ir saistīts ar dotās struktūrvienības projekta grupu vai cilvēks, 

kurš risina kādu uzdevumu, tad lemšanas tiesībā būtu jāpaliek struktūrvienības vai funkcijas 

vadītājam. Projekta vadītājs gan var izteikt priekšlikumu, ar kuru no dotās struktūrvienības viņš 

vēlētos kopā strādāt, taču lēmējam būtu jāpaliek vadītājam. Viņš vislabāk pazīst savus darbiniekus 

un to spējas. Tāpat viņš zina, kā iespējams organizēt turpmāko darbu, ja kāds ir iesaistīts projektā. 

Ar personālu saistīto jautājumu risināšana parasti ir vislielākā problēma starp projekta vadītāju un 

struktūrvienību vadītājiem. Lai sekmīgi īstenotu projektu, būtu vajadzīgi darbinieki ar ļoti labu 

kvalifikāciju. Tomēr arī struktūrvienībai ir vajadzīgs šo pašu speciālistu darba ieguldījums. 

Kā? 

Tas, kā uzdevumu izpilda, lai paliek struktūrvienības vai funkcijas vadītāja kompetencē. 

Struktūrvienības vadītājs parasti ir speciālists, kam ir visdziļākās profesionālās zināšanas, risinot 

uzdevumus, kas skar attiecīgo jomu. Projekta vadītājam obligāti nav jāpārzina specifiskas jomas 

problēmas. 

Kur? 

Gadījumā, ja rodas problēma, kur lai notiek projekta uzdevumu izpilde šajā struktūrvienībā vai 

kādā citā struktūrvienībā vai iestādē, tad lemšanas tiesībām jābūt struktūrvienības vadītājam. 

Viņam ir labāks pārskats par brīvajām jaudām un esošo know-how. Gadījumā, ja projekta 

īstenošanai nepietiek savu spēku vai know-how, viņam būtu jāprot novirzīt darbu tur, kur 

iespējams problēmai atrast risinājumu. 

Daudzas projekta vadītāja problēmas rodas no tā, kā projekts saistās ar pamatorganizāciju. 

Gadījumā, ja projekts skar vairākas pašvaldības/iestādes struktūrvienības, taču projekta vadītāju 

atstāj struktūrvienības vai funkcijas vadītāja padotībā, viņa uzdevumu izpilde ir apgrūtināta. 

Pirmkārt, problēmas rodas ar citu struktūrvienību vadītājiem un to, kā viņi akceptē projekta 

vadītāju. Vadot saistītu projektu, kas skar vairākas struktūrvienības, projekta vadītājam jābūt ļoti 

laba vadītājam un izcili spējīgam komunicēties. Viņam jāspēj projekta idejas saprotami izskaidrot 

visos vadīšanas līmeņos. Problēmas viņam nedrīkstētu sagādāt arī komunicēšanās ar personām, 

kas atrodas par viņu augstākā hierarhijas pakāpē. 
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To projektu gadījumā, kas skar vairākas pašvaldības/iestādes darbības jomas, noteikti ir labāk, 

ja projekta vadītājam ir tā pati pozīcija, kas struktūrvienību vadītājiem. Tādā gadījumā citi vadītāji 

viņu akceptēs vieglāk, un izpaliks daudzas komunikācijas problēmas. 

8.3. Projekta komanda un tās dalībnieki  

Projekta komanda ir apvienība, kas sastāv no vairākiem cilvēkiem, kuri kopā īsteno dzīvē kādu 

projektu. Projektu var īstenot arī viens cilvēks. Taču parasti projektus tomēr īsteno projekta 

komandas. 

ES struktūrfondu līdzfinansētajos projektos ar projekta komandu saprot projekta iesniedzēja 

konkrētajam projektam veidotu projekta komandu, kurā iespējamas šādas pozīcijas: 

 projekta atbildīgā amatpersona (pašvaldības priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona);  

 projekta vadītājs vai koordinators;  

 projekta komandas darbinieki 

(piemēram, projekta vadītāja asistents);  

 projekta īstenošanā iesaistītie speciālisti 

(projekta finanšu eksperts, iepirkumu 

speciālists, tehniskais eksperts, 

grāmatvedis utt.). 

Projekta komandas radīšana  

Projekta vadītājam jāiesaista savā komandā tie: 

 kurus konkrētais projekts 

visvairāk ietekmē; 

 kuru pozīcija var atstāt ietekmi 

uz projekta sekmēm; 

 kam ir arī griba un spējas 

strādāt komandā. 

Spējas strādāt komandā nozīmē pilnīgu komandas mērķu izpratni, komandas locekļu 

savstarpēju palīdzību, varas un atbildības sadali, vienotus pūliņus, kā arī sadarbības un darbības 

vienotības novērtēšanu, konfliktu risināšanas prasmi. Projekta komandas dalībniekiem iespēja 

strādāt interesantā un radošā komandā ir viena no spēcīgākajām motivācijām darba jomā. 

Projekta komandas raksturojums  

 Neliela funkcionāli sadalīta darba grupa. 

 Radošas personības, kas spēj strādāt patstāvīgi un intensīvi. 

Nekariet savu projektu pie lielā, bet gan pie iespējami 

mazāka zvana, lai neviens no augšas jums neuzspiež 

nesasniedzamus mērķus! 

V.Reiters ”Kailā patiesība par projektu menedžmentu” 

No projekta finansējuma drīkst veikt samaksu 

par darbu tikai tiem darbiniekiem, kuri:  

  Ir pieņemti darbā projektā, un par to 

liecina līgums un rīkojums.  

  Ir norīkoti darbam projektā, un par 

to liecina papildus vienošanās pie 

esošā darba līguma un rīkojums.  
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 Speciālisti savās nozarēs, bet ar plašu redzesloku. 

 Kopīga mērķa nostādne. 

 Savstarpēji simpatizējoša grupa. 

 Specifiska darba forma. 

Projekta komandas uzdevumi: 

 Atbildība par noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. 

 Dokumentācijas kārtošana. 

 Informēšana par padarīto. 

 Darbs komandā. 

 Līdzdalība projekta apspriedēs. 

Projekta komandas atbildība: 

 Laikā un kvalitatīvi veikts darbs. 

 Izpildīt plānotos darbus pilnā apjomā. 

 Informēt par neizpildi un riskiem. 

Projekta komandas tiesības: pieprasīt resursus darba uzdevumu veikšanai.  

Projekta komandas lielums 

Projekta komandas locekļu skaits atkarīgs no vairākiem apstākļiem: 

1) projekta komandas lielums ir atkarībā no izvirzītā uzdevuma un sagaidāmajiem 

rezultātiem;  

Šie apstākļi nosaka projekta komandas kvantitatīvo un kvalitatīvo lielumu. 

Ja projekta komanda ir ļoti maza, tad: 

 Projekta ilgums ir liels. 

 Nevar piesaistīt speciālistus. 

 Locekļu kompetence neaptver būtiskas nozares. 

Ja projekta komanda ir pārāk liela, tad: 

 Rodas koordinēšanas grūtības. 

 Ir apgrūtināta komunikācija starp locekļiem. 

 Palielinās birokrātijas briesmas. 

2) projekta komandas lielums atkarībā no projekta aptvertajām nozarēm; 

Katrai pašvaldības/iestādes struktūrvienībai, kas projekta īstenošanas gaitā ir organizatoriski 

jāpārkārto, jābūt pārstāvētai arī projekta grupā, lai: 

 Izmantotu katras nozares zināšanas un pieredzi. 

 Nozares labāk zinātu savu atbildību par pārkārtojumiem. 
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 Palielinātu nozaru motivētību, ieviešot jaunu risinājumu. 

3) projekta komandas lielums atkarībā no vajadzības pēc speciālistiem. 

Speciālisti jāiesaista, ja projekta komandai jārisina uzdevumi, kas pārsniedz komandas locekļu 

spējas un/vai pieredzi. Speciālistus parasti iesaista ierobežotā apjomā. 

Projekta komandas vadāmība atkarībā no tās locekļu skaita:  

 divu cilvēku komandas gadījumā papildus funkcionālajai darba dalīšanai rodas vēl arī 

neformāla lomu sadalīšanās; 

 trīs locekļu komandas gadījumā dzīve kļūst vienkāršāka: komanda jūtu ziņā kļūst dzīvāka, 

un tas savukārt veicina darbu; 

 Ceturtā locekļa pievienošanās rada pagriezienu komandas attīstībā, tagad savstarpējo 

attiecību ir vairāk nekā cilvēku; 

 5 – 7 locekļu komanda kļūst vienotāka, rodas sinerģijas efekts, palielinās personības lomu 

daudzums. 

Palielinot cilvēku daudzumu turpmāk, jāstiprina lomu sadalījums un uzdevumu sadalīšana. 10 

– 12 locekļu grupa 2 – 3 cilvēki var izveidot opozīciju. Optimālais komandas lielums ir 7 – 9 

cilvēki. Par maksimālās vadāmības robežu uzskata 12 cilvēku grupu (izņemot tehniskos 

darbiniekus). 

Projekta vadītāja lomas  

Loma ir visu laiku ar kādu pozīciju saistītu darbību un sagaidāmās uzvedības veselums. 

Projekta vadītāja darbs paredz vairāku dažādu lomu
29

 pildīšanu: 

 ražošanas vadītājs: darba paku/aktivitāšu vadītāja loma ir jāuztver kā ražošanas vadītāja 

loma; 

 realizācijas un mārketinga vadītājs: projektu vadītājam ir jāprot savu projektu „pārdot”, jo 

vienlaicīgi var tikt ieviesti vairāki projekti, kuri savā starpā konkurē par resursiem; 

 pētījumu un attīstības vadītājs: rūpējas par to, lai know-how, kas ir nepieciešama 

projektam, tiek attīstīta, 

nodrošināta, dokumentēta un 

izdalīta atbilstošās vietās; 

 personāla priekšnieks: pilna 

atbildība par cilvēkresursiem, 

cilvēciska attieksme; 

                                                 
29

 Lomas ņemtas no: Reiters V. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. Rīga: Vaidelote, 2004., 33. – 34.lpp. 

Tikai 20% no projekta panākumiem ir atkarīgi 

no darbu vadīšanas. Turpretī pārējie 80% ir 

atkarīgi no citām projekta vadītāja lomām. 

V.Reiters ”Kailā patiesība par projektu 

menedžmentu” 
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 finanšu direktors un kontrolieris: katram projektu menedžerim ir jāplāno, jākalkulē un 

jāpārrauga savs budžets, jāspēj saprast finanšu ciparus un kalkulācijas; 

 projekta kā uzņēmuma vadītājs: tāpat kā uzņēmuma vadītājs atskaitās padomei, tā projekta 

vadītājam ir jāatskaitās vadībai. 

Projekta vadītāja uzdevumi:  

 projekta komandas izveidošana; 

 projekta uzsākšanas organizēšana; 

 projekta strukturēšana fāzēs, apakšprojektos, mezglu punktos; 

 projekta detalizēta plānošana un pārbaude; 

 mezglu punktos pieņemamo lēmumu sagatavošana; 

 projekta datu organizēšana un dokumentu saimniecības kārtošana; 

 projekta komandas vadīšana. 

Projekta plānošana  

Pašvaldībai/iestādei projekta vadītāju projektā ieteicams iesaistīt jau projekta plānošanas 

procesā. Projekta vadītājs sastāda detalizētu projekta plānu, kas ietver: 

 līdzekļu plānošanu; 

 darba laika plānošanu tiem komandas locekļiem, kas strādās daļēju darba laiku; 

 jaunas organizācijas sistēmas ieviešanas plānošanu. 

Projekta vadīšana  

Projekta vadīšanas procesā projekta vadītāja uzdevumi ir 

 projekta plāna ievērošana; 

 projekta komandas locekļu izmantošana; 

 saturiski un profesionāli kompetenta projekta īstenošana; 

 vajadzīgo līdzekļu sagatavošana; 

 informēšana; 

 vajadzīgo kontaktu veidošana; 

 lēmumu sagatavošana. 

Projekta kontrole  

Projekta kontrolēšanas procesā projekta vadītājam ir divi uzdevumi: 

 kontrole, kas aptver projekta realizēšanu un sistēmas izveidi; 

 atskaitīšanās, kurā projekta vadītājs atskaitās pasūtītājam par projekta realizēšanas gaitu. 

Projekta kontrole projekta vadītājam ir obligāta. 
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Projekta vadītāja galvenās darbības  

1) Procesu vadīšana: 

 plānošana un laika programmas izstrāde; 

 koordinēšana; 

 lēmumu pieņemšana; 

 vajadzības gadījumā-darbības koriģēšana. 

2) Informācijas ieguve, apstrāde un nodošana tālāk: 

 atskaišu apstrāde; 

 rezultātu analīze; 

 draudu un risku noskaidrošana. 

1) Projekta komandas vadīšana: 

 projekta komandas izveidošana; 

 aktīvu attiecību veidošana starp projekta dalībniekiem; 

 padoto motivēšana; 

 palīdzēšana padotajiem; 

 konfliktu risināšana. 

Projekta sākuma stadijā viens no svarīgākajiem projekta vadītāja uzdevumiem ir projekta 

komandas izveidošana. 

Procesi, ko projekta vadītājs nevar tieši ietekmēt  

Ir lietas, ko reāli nevar paredzēt un iespaidot pat visprasmīgākais projektu vadītājs: 

 projekta dalībnieku saslimšanu; 

 darbaspēka plūsmu, it īpaši garāku projektu gadījumā; 

 darbu apakšuzņēmēju neievērotos termiņus. 

Projekta vadītāja tiesības  

Projekta vadītājam bez pienākumiem ir arī vairākas tiesības: 

 Tiesības plānot projektu. Amatā nozīmētajam projekta vadītājam vajadzētu piedalīties 

projekta plānošanā un spēt ietekmēt šī procesa rezultātus. Šādi viņam ir vieglāk 

identificēties ar projektu. 

 Tiesības definēt uzdevumus. Projekta vadītājam jābūt lemšanas tiesībām, definējot 

projekta uzdevumus un formulējot projekta mērķus. Visupirms viņam jāatstāj tiesības 

protestēt pret projekta uzdevuma vai mērķu grozīšanu, ja grozījumus vēlas panākt pēc 

projekta uzsākšanas. 
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 Tiesības izvēlēties darbiniekus. Projekta vadītājam jābūt tiesībām izvēlēties darbiniekus 

savā komandā. 

 Tiesības dot rīkojumus. Projekta vadītājam ir tiesības dot gan disciplinārus, gan arī 

profesionālus rīkojumus. 

 Tiesības lemt. Lemšanas veids ir būtisks aspekts darbā ar projekta komandu. Pamatojoties 

uz veidu, kā vadītājs pieņem lēmumus, var izšķirt autoritāru un kooperatīvu vadīšanas 

stilu. Autoritāra vadīšana ir diktatoriska un pavēloša, kamēr kooperatīvā ir demokrātiska 

un ļauj piedalīties. 

 Tiesības informēt. Tiesības uz informāciju no projekta vadītāja viedokļa nozīmē saņemt 

visam projektam būtisko informāciju, to nodot tālāk un kopā ar komandu izvērtēt, cik tā 

projektam ir svarīga. 

Prasības projekta vadītājam  

Projekta sekmīgai vadīšanai vajadzīgs cilvēks ar daudzpusīgām zināšanām, prasmēm un 

spējām, pieredzi un īpašībām. Dažādās prasības skar vairākas jomas: 

 Personiskās īpašības. 

 Projekta vadīšanas nozares kvalifikāciju. 

 Profesionālo kvalifikāciju. 

 Vadīšanas nozares kvalifikāciju. 

Projekta vadītāja personiskās īpašības  

Labam projekta vadītājam vajadzīgas šādas personiskās īpašības: 

 Atklātība, pozitīva nostāja un pozitīvs pašvērtējums, kas veicina saskarsmi, spēju motivēt 

citus un stiprināt sadarbību. 

 Spēja pieņemt gudrus, lietišķus un tālejošus lēmumus bez lieka riska – pēc principa: 

„Labāk 80% īstajā laikā nekā 100% ar nokavēšanos.” 

 Atvērtība jaunām idejām, metodēm un dažādām ar projektu saistītām jomām. 

 Pielāgošanās spējas: prasme 

vajadzības gadījumā būt elastīgam 

un izvairīties no radikāliem 

izturēšanās modeļiem, prasme 

samērot projekta prasības, 

finansētāju vajadzības, projekta 

līdzekļus un cilvēkus tā, lai tiktu sasniegti projekta mērķi. 

Projekta vadītāja pienākumu aprakstu var veidot 

pamatojoties uz Projekta vadītāja profesijas 

standartu, papildinot ar specifiskiem 

pienākumiem katra konkrēta projekta gadījumā. 
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 Inovācijas gars: prasme atrast jaunas stratēģijas un risinājumus vai nu pašam, vai 

iedrošinot grupu meklēt metodes, lai radoši sasniegtu projekta mērķus. 

 Spēja saprātīgi riskēt: griba un prasme novērtēt un izprast riskus, tomēr neatļauties 

pārmērības. 

 Objektivitāte: taisnīga un atklāta nostāja, ar izpratni izturoties pret dažādām vērtībām. 

 Pozitīva motivētība: spēja mobilizēties un ieguldīt lielu enerģiju, lai izdotos projekts, liela 

vēlme pēc sasniegumiem. 

Praksē projekta vadītājs bieži vien ir „vienpersoniski” atbildīgs par projekta ieviešanu. 

Neformāli tiek noteikts, ka projekta īstenošanā ir jāiesaistās arī citu struktūrvienību darbiniekiem, 

taču praksē projekta vadītājs paliek viens un cenšas projektam nepieciešamo darbu izpildi 

„izlūgties” no speciālistiem, kuriem pamatdarba pienākumi netiek samazināti un darbs projektam 

tiek uzlikts kā papildu pienākumi bez papildu atlīdzības.  

Ja projekta vadītājs darbojas viens: 

 viņam ir liela pārslodze un jāuzņemas nesamērīga atbildības par specifiskiem nozaru 

jautājumiem, kas rada augstu stresa līmeni, personāla pārdegšanas risku un nevēlēšanās 

turpmāk uzņemties jaunu projektu vadīšanu, kā arī risku, ka specifiskās nozares nianses 

netiek pareizi saplānotas; 

 atsevišķa projekta ieviešanas veiksme ir pilnībā atkarīga no konkrētā projekta vadītāja 

pieredzes, zināšanām, iniciatīvas, spējas pārliecināt citus speciālistus rīkoties atbilstoši 

projekta realizācijas vajadzībām, specifisko projekta nozares prasību pārzināšanas, 

sadarbības un organizatoriskajām spējām. 

Ja projekta komanda netiek izveidota jau projekta izstrādes posmā (projekta idejas 

apstiprināšana, projekta pamatojuma vai iesnieguma sagatavošana), komandai projekta ieviešanā 

ir zemāka motivācija, jo izstrādātais projekta iesniegums netiek uztverts kā kopdarbs, kurā visi 

savstarpēji vienojoties ir noteikuši veicamos darbus, secību, termiņus un nepieciešamos resursus, 

bet gan kā projekta vadītāja vienpersoniska ideja, kas tiek nodota realizēšanai bez iespējām kaut 

ko būtiski grozīt, rezultātā liela daļa projektu ieviešanas darbu ir jāveic projekta vadītājam vienam. 

Citu projekta komandas darbinieku pienākumi  

Citu projekta komandas darba pienākumi ir nosakāmi, ņemot vērā attiecīgajai specialitātei 

izvirzāmajām prasībām un pienākumiem, kā arī papildinot amata/pienākumu aprakstu ar attiecīgā 

projekta specifiku. Piemēram, projekta grāmatvedis izpilda gandrīz visas tās pašas funkcijas, kuras 

iestādes vai pašvaldības grāmatvedis, papildus nāks tādi pienākumi kā projekta finanšu plūsmu 
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sagatavošana, progresa pārskatu finanšu sadaļu sagatavošana (it sevišķi gadījumos, kad ir vairāki 

partneri un jāizpilda vadošā partnera grāmatveža pienākumi) utt. 

8.4. Projekta uzraudzība 

ES fondu līdzfinansētu projektu uzraudzība notiek saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas 

fonda vadības likumu. Uzraudzības funkciju veikšanai iestādēm ir noteikti konkrēti uzdevumi un 

pilnvaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.attēls „ES struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas” 

 

ES struktūrfondu vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija. Vadošā iestāde atbild 

par ES struktūrfondu vadības un ieviešanas efektivitāti un tās atbilstību Latvijas Republikas un ES 

normatīvajiem aktiem. Tā ir galvenā iestāde, kura veic visu Latvijai pieejamo struktūrfondu 

pārraudzību un risina sarunas ar EK. 

ES struktūrfondu Uzraudzības komitejas sastāvā ietilpst vadošās iestādes pārstāvji, atbildīgo 

iestāžu pārstāvji, sadarbības iestāžu pārstāvji, plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji, 

sociālo partneru, biedrību un nodibinājumu pārstāvji un dažādu institūciju pārstāvji ar 

padomdevēju tiesībām. Uzraudzības komitejas funkcijās ietilpst uzraudzīt piešķirtā ES 

struktūrfondu finansējuma izlietošanas efektivitāti un atbilstību apstiprinātajiem plānošanas 

dokumentiem u.c. ES struktūrfondu prioritāšu ieviešanas efektīvai uzraudzībai komiteja 

Maksājumu iestāde – Valsts kase Vadošā iestāde un Revīzijas iestāde - 
Finanšu ministrija 

Atbildīgā iestāde  

Finansējuma saņēmējs 

Uzraudzības padome 

IUB 

Sadarbības iestāde 
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izveidojusi Kohēzijas fonda un ERAF apakškomiteju un ESF apakškomiteju, kuras izvērtē un 

uzrauga prioritāšu ieviešanu un attiecīgā struktūrfonda apguves koordinēšanu, un, ja nepieciešams, 

ierosina veikt darbības pasākumu un aktivitāšu efektivitātes paaugstināšanai. 

Maksājumu iestādes funkcijas arī tāpat kā iepriekšējā plānošanas periodā veic Valsts kase un 

tās kompetencē ietilpst nodrošināt maksājumu pieprasījumu prognožu sagatavošanu kārtējam un 

nākamajam gadam un iesniegšana EK, nodrošina saņemto, izmaksāto, neiztērēto un atgūto 

līdzekļu uzskates principu un metodoloģijas izstrādi ES struktūrfondu apsaimniekošanā 

iesaistītajām institūcijām, veic maksājumus finansējuma saņēmējiem u.c.  

Atbildīgās iestādes un Sadarbības iestādes piedalās plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā 

struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas dokumentiem 

nodrošina attiecīgās struktūrfondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu 

īstenošanas uzraudzību un kontroli. 

Iepirkumu uzraudzības birojam ir pienākums nodrošināt ES fondu projektu iepirkuma 

dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi. Tam ir tiesības 

pieprasīt no ES fondu vadībā iesaistītajām institūcijām un ES fonda finansējuma saņēmējiem 

informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ES fonda projekta iepirkuma dokumentācijas un 

iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudi. 

Pašvaldībā/iestādē var tikt noteikta atsevišķa projekta uzraudzības sistēma, piemēram, pašas 

iestādes vai pašvaldības finansētiem projektiem. Praksē, vai nu projekta vadītāji sniedz ziņojumus 

iknedēļas sapulcēs, vai projektu uzraudzībai ir izveidota speciāla darba grupa, komiteja vai 

uzraudzības padome (piemēru, projekta uzraudzības organizēšanai skatīt 26.attēlā).  
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26.attēls „Projekta uzraudzības un vadības shēmas piemērs” 

Projekta ieviešanas uzraudzība var plānot ne tikai projekta aktivitāšu norises uzraudzības, bet 

arī administratīvā līmenī. Administratīvā līmenī risina projekta grozīšanas jautājumus, budžeta 

izmaiņas, neatbilstību preventīvos jautājumus. 

8.5. Komunikācija ar institūcijām projekta ieviešanā  

Vispārīga komunikācija ar atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm  

Projekta komandas darbiniekiem neskaidrību gadījumā jāvēršas pie atbildīgajām un sadarbības 

iestādēm, jo to kompetencē ir atbalsta sniegšana projektu iesniedzējiem (konsultācijas, semināri), 

to mājas lapās tiek sniegti saistoši skaidrojumi, ievietotas dažādas veidlapas, formas, skaidrojošas 

vadlīnijas.  

MK noteikumos par attiecīgo darbības programmas aktivitāšu vai apakšaktivitāšu ieviešanu 

tiek noteikta konkrēta atbildīgo un sadarbības iestāžu atbildība un funkcijas katras aktivitātes/ 

apakšaktivitātes ieviešanā individuāli. Eiropas Komisijas programmu un iniciatīvu projektu 

Projekta 

uzraudzības 

padome 1 x mēn. 

Projekta vadītājs 

Regulāras vadības 

sanāksmes 1 x ned. 

Projektēšanas, 

būvniecības un 

renovācijas 

darba grupa 

Ārējais būvniecības 

eksperts/-i 

Ārējais iepirkumu 

eksperts/-i 

Ārējais finanšu 

eksperts/-i 

Projekta 

administrēšanas 

darba grupa 

Projektu vad.spec. 

Sab.attiec.spec. 

Jurists 

Iepirkumu spec. 

Grāmatvede 

Būvniecības 

uzņēmums 

Autoruzraugs Būvuzraugs 

Projektēšanas 

uzņēmums 
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uzsaukumos vai vadlīnijās tiek noteikta konkrēta atbildīgā iestāde par programmas ieviešanu, 

projektu pieņemšanu un vērtēšanu. 

Komunikācija projekta ieviešanas līguma slēgšanas stadijā  

Atbildīgā iestādei vai sadarbības iestāde nosūta finansējuma saņēmējam uzaicinājumu slēgt 

līgumu vai vienošanos. 

Līgumu vai vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz:  

 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja 

lēmumā nav ietverti nosacījumi;  

 15 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes, ja lēmumā ir ietverti nosacījumi, vai pēc 

projekta iesnieguma saņemšanas, kas precizēts.
30

 

Pēc finansējuma saņēmēja pieprasījuma var pagarināt līguma vai vienošanās noslēgšanas 

termiņu, kas kopumā nepārsniedz 60 darbdienas. Ja finansējuma saņēmējs nenoslēdz līgumu vai 

vienošanos norādītajā termiņā, līgums ar finansējuma saņēmēju netiek slēgts. 

Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet pirms līguma vai 

vienošanās noslēgšanas finansējuma saņēmējs 

vai atbildīgā iestāde, vai sadarbības iestāde var 

precizēt projekta iesniegumā norādīto 

informāciju, ja tā ir novecojusi, pēc būtības 

nemainot projekta iesniegumu.  

Komunikācija grozījumu 

izdarīšanai projektā
31

 

Ja pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas projektā nepieciešami grozījumi, finansējuma 

saņēmējs iesniedz grozījumu pieprasījumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē, ar kuru 

noslēgts līgums vai vienošanās. Ja mainījušies tikai finansējuma saņēmēja pamatdati 

(kontaktinformācija un bankas rekvizīti), atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pēc paziņojuma 

saņemšanas izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus. 

Sadarbības vai atbildīgā iestāde 20 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas 

dienas izvērtē iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā 

mērķa sasniegšanai un:  

 5 darbdienu laikā izdara atbilstošus līguma vai vienošanās grozījumus un informē par to 

finansējuma saņēmēju;  

                                                 
30

 Minētie termiņi un kārtībā ir spēkā uz rokasgrāmatas izstrādāšanas brīdi.  
31

 Minētie termiņi un kārtībā ir spēkā uz rokasgrāmatas izstrādāšanas brīdi. 

Līguma vai vienošanās noslēgšanas kārtība 

un termiņi ir jāpārbauda projekta 

iesniegumu konkursa noteikumos vai 

vispārējos ES fondu finansējuma izlietojuma 

regulējošajos normatīvajos aktos. 



118  

 

 pieņem lēmumu neizdarīt līguma vai vienošanās grozījumus un 5 darbdienu laikā informē 

par to finansējuma saņēmēju, norādot atteikuma pamatojumu, kā arī informāciju par 

nepieciešamajiem precizējumiem un tā atkārtotas iesniegšanas kārtību. 

Ja ir samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas un finansējuma saņēmējs paredz veikt 

papildu darbības vai ietaupījumu novirzīt projektā paredzēto darbību finansēšanai, grozījumus 

izvērtē ņemot vērā to lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa 

sasniegšanai.  

Var pagarināt projekta īstenošanas termiņu, ja neatkarīgi no finansējuma saņēmēja gribas ir 

iestājies, kāds no šādiem apstākļiem, kura dēļ nav iespējams pabeigt ES fonda projektu noteiktajā 

termiņā:  

1) nepamatota sūdzība par iepirkumu; 

2) nebūtiski pārkāpumi iepirkumā un atļauja slēgt līgumu; 

3) iepirkums izbeigts bez rezultātiem, jo: 

- nav iesniegts neviens piedāvājums; 

- iesniegtie piedāvājumi neatbilst prasībām; 

- līgumcena pārsniedz būtiski pieejamo finansējumu; 

- piegādātājs ar kuru noslēgts līgums tiek atzīts par maksātnespējīgu vai tiesā ir iesniegts 

pieteikums par piegādātāja maksātnespējas procesa uzsākšanu; 

- piegādātājs bez tiesiska pamata pārtrauc pildīt iepirkuma līgumu; 

- finansējuma saņēmējs pārtrauc projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu un veic 

jaunu iepirkuma procedūru, jo piegādātājs kavē līgumsaistību izpildi vai pilda 

līgumsaistības neapmierinošā kvalitātē; 

- nepieciešamais nekustamais īpašums ir atsavināms sabiedrības vajadzībām; 

- piešķirts papildu finansējums papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas 

dalībnieku iesaistei vai arī, projektu, ir radies ietaupījums, kuru ir nolemts izmantot 

papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas dalībnieku iesaistei; 

- nepārvarama vara. 

Komunikācija par projekta ieviešanas atskaitēm/ziņojumiem  

Normatīvajos aktos, projekta ieviešanas līgumā/vienošanās un/vai projekta ieviešanas 

vadlīnijās ir noteikts, kādas atskaites/ziņojumi ir jāiesniedz uzraugošajām iestādēm. Attiecīgās 

iestādes izskata iesniegto dokumentāciju un vai nu apstiprina to, vai sākotnēji lūdz 

paskaidrojumus sniegtajai informācijai, vai lūdz iesniegt papildu dokumentus.  
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Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde atbilstoši ES fonda projekta iesniedzēja juridiskajam 

statusam izdod administratīvo aktu vai pieņem 

pārvaldes lēmumu. Lēmums tiek pieņemts par 

piešķirtā finansējuma atgūšanu, ja ES fonda 

finansējuma nav izmantots atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām vai līguma noteikumiem. 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likums nosaka kārtību, kādā finansējuma saņēmējs var apstrīdēt izdoto administratīvo aktu vai 

pieņemto pārvaldes lēmumu.  

Neatbilstības un neatbilstoši veikti  izdevumi  

Neatbilstība saskaņā ar Vadlīnijām ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā
32

 

ir: 

 jebkurš Latvijas Republikas vai ES tiesību akta pārkāpums, kas atbilst Padomes 2006.gada 

11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu 

(EK) Nr.1260/1999, 2.panta 7.punktam. Minētajā Regulas pantā ir noteikts, ka neatbilstība 

ir jebkurš kopienas tiesību aktu pārkāpums, kas noticis saimnieciskās darbības subjekta 

darbības vai bezdarbības dēļ un kas rada vai varētu radīt kaitējumu ES vispārējam 

budžetam, prasot no vispārējā budžeta segt nepamato tu izdevumu daļu; 

 ja ES fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir izdarījis Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.
2 

panta trešajā daļā minēto administratīvo 

pārkāpumu, un attiecīgais kompetentas institūcijas lēmums ir stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams vai attiecīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā (attiecināms, ja ES projekta 

iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs nav valsts tiešās pārvaldes iestāde); 

 ja ES fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir atzīts par vainīgu 

Krimināllikuma 280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, un 

attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā 

(attiecināms, ja ES fonda projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs ir fiziska persona);  

 ja ES fonda projekta iesniedzējam vai finansējuma saņēmējam par Krimināllikuma 

280.panta otrajā daļā minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ir piemērots piespiedu 

                                                 
32

 Vadlīnijām ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 

2007. – 2013.gada plānošanas periodā: 

 http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Neatbilstibu_vadl__nijas_FINAL26.09.2012.pdf  

Ieticams iepazīties ar www.esfondi.lv 

lapā atrodamajām vadlīnijām, kas 

skaidro attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas ES fondu projektos.  

http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/Neatbilstibu_vadl__nijas_FINAL26.09.2012.pdf
http://www.esfondi.lv/
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ietekmēšanas līdzeklis un attiecīgais tiesas spriedums ir stājies spēkā (attiecināms, ja ES 

fonda finansējuma saņēmējs ir privāto tiesību juridiska persona). 

Neatbilstību klasifikācija pēc ietekmes veida  

 neatbilstība ar finansiālu ietekmi: neatbilstība, kurā finansējuma saņēmējam ir veikta ES 

fondu līdzekļu atmaksa (vai pašfinansēšanās shēmas gadījumā – izdevumi ir deklarēti 

Eiropas Komisijai), un veiktajā maksājumā (vai pašfinansēšanās shēmas gadījumā – 

deklarētajos izdevumos) ir ietverti neattaisnoti/neattiecināmi/ nepamatoti izdevumi, 

piemērota jebkura no atgūšanas procedūrām un nodrošināta projekta attiecināmo izdevumu 

samazināšana; 

Piemēram, veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā tiek konstatēts, ka progresa ziņojumā 

norādīto un iepriekš apmaksāto darbu apjoms neatbilst faktiski veiktajām vai projekta ietvaros 

iegādātie pamatlīdzekļi tiek izmantoti projektā neparedzētām aktivitātēm (piemēram, iznomāti). 

 neatbilstība bez finansiālas ietekmes – ir pārkāpumi, par kuriem netiek konstatēti 

neatbilstoši veikti izdevumi, un izdevumi nav jāatgūst, tos ieturot no kārtējā vai nākamā 

maksājuma vai citā veidā, jo finansējuma saņēmējiem nav izmaksāts finansējums. 

Piemēram, iepirkums par pakalpojumu sniegšanu veikts, neievērojot iepirkumu regulējošos 

normatīvos aktus. Līgumslēdzējiestāde pieņem lēmumu par izmaksu atzīšanu par neatbilstoši 

veiktiem izdevumiem, attiecīgi par neatbilstoši veikto izdevumu summu samazinot kopējo 

projekta attiecināmo izdevumu summu. 

Neatbilstības var rasties: 

1) projekta iesnieguma sagatavošanas stadijā; 

Piemēram, neatbilstoši veikts iepirkums vai grozīti līguma noteikumi tādos gadījumos, kad 

projekta iesniegumā jāietver uz reāli notikušiem iepirkumiem balstītas cenas. 

2) projekta iesnieguma iesniegšanas un vērtēšanas stadijā; 

Piemēram, pēc projekta apstiprināšanas izrādās, ka kādam no projekta iesnieguma vērtētājiem 

ir pastāvējis interešu konflikts. 

3) projekta īstenošanas stadijā; 

Iespējamie gadījumi aprakstīti Vadlīniju ziņošanai par ES fondu ieviešanā konstatētajām 

neatbilstībām un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2007. – 2013.gada plānošanas periodā 

1.pielikumā. 

4) pēc pēdējā maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. 

Piemēram, pārkāpumi projekta rezultātu uzturēšanā. 

Biežāk konstatētās neatbilstības: 

 iepirkumu procedūras pārkāpumi; 
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 neatbilstošs administratīvo izdevumu aprēķins; 

 iztrūkstoši vai prasībām neatbilstoši sagatavoti attaisnojuma dokumenti; 

 projekta mērķu un rezultātu nesasniegšana; 

 izdevumi, kas radušies 

pirms vai pēc attiecināmā 

perioda; 

 projekta īstenošanas 

pārtraukšana; 

 interešu konflikts; 

 aizdomas par krāpšanu; 

 izmaiņas projektā, kas 

neatbilst līgumam. 

Neatbilstību identificēšana un novēršanas iespējamība  

Neatbilstības var konstatēt: 

 Iepirkumu uzraudzības biroja atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes veiktās iepirkuma 

pirmspārbaudes; 

 atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes veiktās iepirkumu procedūras pārbaudēs; 

 maksājumu pieprasījuma pārbaudēs; 

 maksājuma iestādes veiktās maksājumu dokumentācijas pārbaudēs pirms maksājuma 

veikšanas; 

 revīzijas iestādes sertificēto izdevumu izlases pārbaudēs; 

 pārbaudēs projektu īstenošanas vietās; 

 sertifikācijas iestādes veiktajās pārbaudēs; 

 ārējo iestāžu veiktajos auditos; 

 informācijas par iespējamām neatbilstībām publiskajos reģistros vai no trešo personu 

sniegtās informācijas; 

 revīzijas iestādes vadības un kontroles sistēmas auditos; 

 vadošās iestādes veiktajās pārbaudēs; 

 no finansējuma saņēmēja paša ziņojumiem. 

Ja atbildīgā iestāde ir saņēmusi informāciju par iespējamu neatbilstību, tai šī informācija ir 

jāizvērtē un jāpieņem lēmums, vai konkrētais gadījums ir vai nav neatbilstība, kā arī jā novērtē, 

vai neatbilstību iespējams novērst. 

Ar biežāk pieļautajām kļūdām iepirkumu procedūrās 

ieviešot ES fondu finansētus projektus var iepazīties 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un ir vērts 

iepazīties ar iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas 

protokoliem un materiāliem www.esfondi.lv lapā. 

 

http://www.esfondi.lv/
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Ja konstatēto iespējamo neatbilstību Latvijas Republikas vai ES normatīvo aktu kontekstā ir 

iespējams novērst un nav veikts maksājums vai deklarēšana, tad jāveic attiecīgās darbības, lai to 

izdarītu. Piemēram, ja ir konstatēti pārkāpumi iepirkuma procedūrā, tad nolikumā var veikt 

grozījumus vai pārtraukt iepirkuma procedūru. Tiek konstatētas neatbilstības finansējuma 

saņēmēja organizatoriskajos dokumentos, tad tajos var veikt grozījumus, lai tie atbilstu 

izvirzītajām prasībām.  

Finanšu korekcijas  

Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas mērķis ir atjaunot situāciju, kurā izdevumi, kas veikti 

no ES fondiem un Latvijas valsts budžeta, atbilst piemērojamiem Latvijas Republikas un ES 

tiesību aktiem. Tas, ka projektu ieviešanu ir iespējams pilnveidot, ne vienmēr ir par iemeslu 

līdzekļu atgūšanai. Piemēram, korespondences dokumenti netiek noformēti atkulstoši normatīvo 

aktu prasībām. Šādi pārkāpumi neietekmē projekta rezultātu sasniegšanu un ieviešanas korektumu. 

Neatbilstoši veikto izdevumu summu pēc iespējas nosaka, pamatojoties uz katru konkrētu 

gadījumu. Tomēr ne vienmēr ir iespējams konkrēti noteikt neatbilstoši veikto izdevumu summu, 

t.i., finansiālo ietekmi katram gadījumam, kā arī var būt gadījumi, kad neattiecināt visus 

attiecināmos izdevumus var būt pārāk nesamērīgi. Tādos gadījumos var piemērot procentuālo vai 

proporcionālo finanšu korekciju.  

Lemjot par finanšu korekcijas likmi, galvenais apsvērums, ko ņem vērā, ir zaudējumu riska 

pakāpe, kurai tiek pakļauti Kopienas līdzekļi (iespējamie zaudējumi ES un Latvijas Republikas 

budžetam). Tādējādi, veicot korekciju, ir jāievēro samērīguma jeb proporcionalitātes princips. Tas 

nozīme, ka finansējuma saņēmējam ir jāpieliek visas pūles, lai veiktu iespējamos labojumus 

projektā un tā dokumentācijā, lai novērstu pārkāpumus, kā arī, lai mazinātu neatbilstību izraisītos 

zaudējumu apjomus.  

Detalizētu informāciju par finanšu korekcijām un to apjomiem var iegūt www.esfondi.lv lapā, 

atverot sadaļu „Proporcionālo finanšu korekciju piemērošana ES fondu projektos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esfondi.lv/
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9. Iepirkuma procedūras organizēšana 

9.1. Piemērojamās iepirkuma procedūras noteikšana  

Pirms iepirkumu uzsākšanas, projektam vadītājam vai pašvaldības speciālistam ir jāapzina 

projekta aktivitātes, to saturs, lai noteiktu iespējamos iepirkuma priekšmetus. Atsevišķos 

finansējuma piešķiršanas noteikumos, šāds novērtējums jau tiek veikts projekta iesnieguma 

sagatavošanas stadijā, citos – jāveic pēc vienošanās vai līguma par projekta ieviešanu 

parakstīšanas. Piemēram, saskaņā ar MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.419 „Kārtība, kādā 

ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” finansējuma saņēmējam piecu darbdienu laikā 

pēc līguma vai vienošanās noslēgšanas iepirkuma plānu iesniedz atbildīgajā iestādē vai sadarbības 

iestādē. Šajos noteikumos ir arī ietverta forma, 

kādā jāiesniedz iepirkuma plāns. Iepirkumu plāns 

tiek saskaņots. Projekta ieviešanas gaitā 

iepirkuma plāns var tiks mainīts. Šādā gadījumā 

tas ir jāiesniedz saskaņošanai. 

Iepirkumiem projektu ietvaros, ja ir noteikts 

konkrēts paredzētais finansējuma apjoms 

pakalpojumam, piegādēm vai būvdarbiem, 

iepirkuma procedūras veidu noteikt ir salīdzinoši vienkārši. Ja budžeta līnijas ietvaros nav sīkāk 

izdalīts, cik ir paredzēts katrai no aktivitātēm/precēm/pakalpojumiem, tad ir jāveic neformāla 

tirgus izpēte, lai apzinātu iespējamo piegādātāju loku, piedāvātās cenas, un varētu maksimāli 

precīzi noteikt paredzamo līgumcenu.  

Daudzas no projekta ietvaros finansētajām precēm un pakalpojumiem var iegādāties no 

piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem, kas jau attiecīgajai iestādei nodrošina šādas preces vai 

pakalpojumus. Piemēram, kancelejas preces, degviela, komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi 

utt. Šādā gadījumā kontrolējošajām institūcijām būs jāiesniedz attiecīgo iepirkumu 

dokumentācijas.  

Pašvaldība vai iestāde var apvienot vairāku projektu ietvaros finansētus līdzīgus 

pakalpojumus/preces/būvdarbus vienā iepirkuma procedūrā. Piemēram, triju projektu ietvaros 

finansētas tiek kancelejas preces, racionāli un efektīvi ir veikt vienu iepirkuma procedūru (var 

dalīt iepirkuma priekšmetu daļās), nevis trīs dažādas procedūras, kas atsevišķos gadījums var tikt 

uzskatītas par iepirkumu tiesiskā regulējuma pārkāpumu.  

Projekta vadītājam ir jāpārbauda, vai 

spēkā esošais tiesiskais regulējums vai 

projekta ieviešanas vienošanās/līgums, 

vai projekta ieviešanas vadlīnijas 

neparedz īpašu kārtību, kādā veidā 

saskaņojams ar uzraugošajām 

institūcijām iepirkumu plāns. 



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

125  

 

Eiropas teritoriālās sadarbības programmās, piemēram, Igaunijas un Latvijas pārrobežu 

sadarbības programmā, Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā un citās, 

var būt īpaši noteikumi, kādā izvēlas piegādātājus/pakalpojuma sniedzējus, būvdarbu veicējus. 

Var apkopot kopīgus iepirkumu veikšanas principus: 

 jāpiemēro publisko iepirkumu procedūras; 

 šaubu gadījumā jāpiemēro stingrākā iepirkuma procedūra; 

 publiskā iepirkuma principi (piegādātāju brīva konkurence, vienlīdzīga un taisnīga 

attieksme, atklātus) pret tiem jāievēro arī pērkot preces, pakalpojumus vai būvdarbus arī 

zem iepirkuma procedūru sliekšņiem; 

 projekta partneriem ieteicams rīkot centralizētus iepirkumus par vienādām un līdzīgām 

precēm; 

 nedrīkst pastāvēt interešu konflikts. 

Piemēram, Centrālbaltijas Interreg IV A programmas vadlīnijās
33

 nosaka, ka: 

 zem 1 500 EUR (bez PVN) jāpiemēro cenu aptauja (var e-pastā vai pa telefonu); 

 no 500 – 1500 EUR (bez PVN) jābūt dokumentētam cenu salīdzinājumam, kurš jāpievieno 

atskaitēm; 

 1 500 EUR un vairāk – jābūt rakstiskiem piedāvājumiem;  

 iepriekš veiktu iepirkumu rezultātā preces un pakalpojumus var apmaksāt no projekta 

līdzekļiem, ja situācija tirgū nav būtiskie 

mainījusies.  

Var būt nosacījumi, ka jāsaņem obligāti 

vismaz trīs piedāvājumi vai izvirzīts noteikums 

„izmaksu efektivitāte no pirmā lata”, kas nozīmē, 

ka jāpamato jebkuras preces/ pakalpojuma/ 

būvdarbu izvēle neatkarīgi no līgumcenas. Tas 

nozīmē, ka būs jāveic cenu salīdzinājums par 

visām no projekta finansējuma apmaksātajām 

iegādēm.  

Tad, kad ir saprasti attiecīgā finansējuma izlietojuma un projekta ieviešanas noteikumi, 

jāsastāda saraksts, kurā redzami potenciālie iepirkuma priekšmeti un laika grafiks to iegādei. 

Iepirkuma priekšmeti ir jāklasificē atbilstoši trīs līgumu veidiem: 

                                                 
33

 Vadlīnijas finansējuma saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai projektu īstenošanā Eiropas Savienības 

struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu 

sadarbības programmā 2007.  –  2013. gadam: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg4a/?doc=12718   

Ja tiek prasīts minimālais saņemto 

piedāvājumu skaits, sastādot 

pretendentu atlases prasības, ir jāvērtē, 

vai netiek izvirzītas pārāk stingras 

prasības pretendentu kvalifikācijai. 

Pārmērīgi stingru prasību rezultātā 

pastāv risks nesaņemt nepieciešamo 

piedāvājumu skaitu. 

http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/finansu_instrumenti/cbjr//CBJR_vadlinijas_parapst_01022011.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/finansu_instrumenti/cbjr//CBJR_vadlinijas_parapst_01022011.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/finansu_instrumenti/cbjr//CBJR_vadlinijas_parapst_01022011.pdf
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets/intereg4a/?doc=12718
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 publisks būvdarbu līgums — Publisko iepirkumu likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu 

veikšana vai šo būvdarbu veikšana kopā ar būvprojektēšanu, vai būve, kā arī jebkurš cits 

darījums, kura rezultātā pasūtītājs iegūst tiesības uz būvi
34

, kas celta atbilstoši tā 

noteiktajām prasībām;  

 publisks piegādes līgums
35

 — preces pirkums, nomaksas pirkums, noma vai noma ar 

izpirkuma tiesībām;  

 publisks pakalpojuma līgums — Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā minētie 

pakalpojumi. 

Ja iepirkuma līguma priekšmets ir gan preces, gan Publisko iepirkumu likuma 2.pielikumā 

minētie pakalpojumi, šādu līgumu uzskata par publisku pakalpojumu līgumu, ja tajā iekļauto 

pakalpojumu vērtība naudas izteiksmē pārsniedz preču vērtību. Ja līguma priekšmets ir Publisko 

iepirkumu likuma 2.pielikumā minētie pakalpojumi un ja tajā iekļauta arī Publisko iepirkumu 

likuma 1.pielikumā minēto darbu veikšana, kas ir līguma priekšmeta nebūtiskā daļa, šādu līgumu 

uzskata par publisku pakalpojumu līgumu. 

Iepirkuma priekšmetu var dalīt daļās (dalīšana daļās nozīmē, ka pasūtītājs vienā iepirkuma 

procedūrā var iekļaut vairākas daļas uz kurām ieinteresētie piegādātāji var pieteikties atsevišķi vai 

visām kopā), tādējādi paplašinot konkurenci. Atsevišķos gadījumos iepirkuma priekšmeta 

nedalīšana daļās var tikt uzskatīta par konkurences ierobežošanu. Piemēram, apvienota datoru 

piegāde un apmācības datu bāzu izveidē. Precei un pakalpojumam ir dažāds piegādātāju loks un 

tradicionāli šos abus pakalpojumus kopā nenodrošina viens un tas pats piegādātāju loks. Tāpat 

pārāk sīkās daļās sadalīts iepirkuma priekšmets var neveicināt piegādātāju piedalīšanos, 

piemēram, katrs kancelejas preču veids ir izdalīts 

atsevišķā daļā (mapes, pildspalvas, līmes utt.). 

Pēc iepirkuma priekšmeta noteikšanas ir 

jānosaka paredzamā līgumcena, lai būtu iespējams 

izvēlēties piemērojamo iepirkuma procedūru. 

Paredzamo līgumcenu nosaka kā plānoto kopējo 

samaksu par līguma izpildi, ko piegādātājs var 

saņemt no pasūtītāja un citām personām. Plānojot 

kopējo samaksu, jāņem vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, visus 

saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kā arī godalgu un 

                                                 
34

 Būve Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir kopējais Publisko iepirkumu likuma 1.pielikumā minēto būvdarbu 

rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve kalpotu noteiktajam mērķim. 
35

 Par publisku piegādes līgumu tiek uzskatīts arī tāds līgums, kura priekšmets ir preču piegāde un kura nebūtiskā 

daļa ir preces iebūvēšana vai uzstādīšana. 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 

lapā www.iub.gov.lv ir publicētas 

dažādu iepirkumu procedūru 

vadlīnijas, skaidrojošie materiāli un 

semināru prezentācijas ar ieteikumiem 

un pamācībām iepirkumu procedūru 

organizēšanai. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel1
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel2
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel2
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel2
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel1
http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#piel1
http://www.iub.gov.lv/
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maksājumu vērtību, ja pasūtītājs paredz kandidātiem, pretendentiem, konkursa dialoga 

dalībniekiem vai metu konkursa dalībniekiem piešķirt godalgas vai izmaksāt maksājumus. 

Līgumcenas noteikšanas paņēmieni ir norādīti Publisko iepirkumu likuma 9.pantā. Ja iepirkuma 

priekšmets ir dalīts daļās, tad paredzamā līgumcena ir visu daļu kopsumma.  

Ņemot vērā iepirkuma priekšmetu un līgumcenu ir jāizvēlas iepirkuma procedūra 

(sk.11.tabulu). 

11.tabula „Piemērojamās iepirkumu procedūras atkarībā no līgumcenas un iepirkuma 

līguma veida” 

Procedūra Līgumcenas 

Atklāts konkurss 

Slēgts konkurss 

Sarunu procedūra 

Konkursa dialogs 

Metu konkurss  

Preču/pakalpojumu līgumcena 20 000 Ls vai lielāka. 

Būvdarbu līgumcena  120 000 Ls vai lielāka.  

Iepirkums 8.
1 

panta 

kārtībā  

Preču/pakalpojumu līgumcena 3000 – 19 999.99 Ls 

Būvdarbu līgumcena 10 000 – 119 999.99 Ls 

B daļas iepirkums (PIL 

8.panta septītā daļa) 

PIL 2.pielikuma B daļas pakalpojumi (viesnīcu un restorānu 

pakalpojumi; juridiskie pakalpojumi; izglītības un profesionālās 

apmācības pakalpojumi; u.c.)  

 

B.daļas iepirkumiem var piemērot arī citas iepirkuma procedūras, piemēram, atklātu konkursu 

vai iepirkumu 8.
1 

panta kārtībā. Šāda izvēle veicina piegādātāju konkurenci un par attiecīgā 

iepirkuma norisi uzzina daudz vairāk potenciālo piegādātāju nekā tas būtu piemērojot Publisko 

iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteikto kārtību. 

9.2. Iepirkuma komisija 

Lai veiktu atklāta konkursa, slēgta konkursa, sarunu procedūras, konkursa dialoga un B daļas 

iepirkuma procedūru, ir jāizveido iepirkuma komisija. Pašvaldībā/iestādē var būt izveidota 

iepirkumu komisija: 

 noteiktam gadījumam (iepirkumam, projektam); 

 uz noteiktu laiku; 

 pastāvīgi funkcionējoša.  

Iepirkuma komisijai ir jābūt kompetentai iepirkuma priekšmeta jomā. Iepirkuma komisija var 

pieaicināt tās darbā arī ekspertus, taču vēlams ir nozīmēt darbam iepirkuma komisijā šādus 

speciālistus (viens speciālists var nodrošināt vairākas kompetences): 

 iepirkumu tiesiskā regulējuma pārzinātājs; 
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 finanšu speciālists; 

 jurists; 

 tehniskie speciālisti (dažādu jomu eksperti). 

Iepirkuma komisijai jāsastāv vismaz no trijiem iepirkuma komisijas locekļiem, ja līgumcena 

attiecīgajam iepirkumam ir lielāka par 500 000 LVL, tad minimālais iepirkuma komisijas locekļu 

skaits ir pieci.  

Iepirkuma komisijas locekļiem nedrīkst pastāvēt interešu konflikts, tie nedrīkst pārstāvēt kāda 

pretendenta intereses un nedrīkst būt saistīti ar pretendentu (sīkās interešu konflikta regulējums 

Publisko iepirkumu likuma 23.pantā). 

Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz 2/3 komisijas locekļu, bet ne 

mazāk kā trīs locekļi.  

9.3. Iepirkuma procedūras ilgums.  

Plānojot projektu, kā arī sastādot iepirkuma plānu, ir jāņem vērā, ka dažādām iepirkuma 

procedūrām ir ļoti atšķirīgi norises termiņi.  

Plānojot iepirkumu, ir jāņem vērā, ka iepirkuma procedūras nolikuma un tehnisko 

specifikāciju izstrāde var paņemt vairāk laika kā sākotnēji plānots. Sarežģītiem iepirkumiem 

tehnisko specifikāciju izstrādi var iepirkt kā ārpakalpojumu, ja pašvaldībā/iestādē darbiniekiem 

trūkst nepieciešamās kompetences to izstrādei. Vienkāršu iepirkumu gadījumā tehniskās 

specifikācijas un nolikuma izstrādei ir jāplāno vismaz divas nedēļas, jo tehnisko specifikāciju būtu 

vēlams izskatīt arī attiecīgā projekta vadītājam un vēl kādam attiecīgā iepirkuma priekšmeta jomas 

ekspertam, lai novērstu iespējamās neprecizitātes un kļūdas. Tāpat jādod laiks iepirkuma komisijai 

iepazīties ar izstrādāto dokumentāciju un pieņemt lēmumu par nepieciešamajām korekcijām vai 

tās apstiprināšanu.  

B daļas iepirkumu un iepirkumu 8.¹ panta kārtībā būs iespējams izsludināt dienā, kad 

iepirkuma komisija ir apstiprinājusi nolikumu. Atklāta, slēgta konkursa, sarunu procedūras un 

konkursa dialoga gadījumā ir jārēķinās ar trim darba dienām, kuru laikā Iepirkumu uzraudzības 

birojs izskata aizpildīto paziņojumu vietnē www.iub.gov.lv. Tāpat jāņem vērā tas, ka paziņojuma 

sagatavošana iepirkumiem, kuriem ir vairākas daļas, prasa ievērojamu laiku, dažkārt tas var 

aizņemt pat veselu dienu.  

Publisko iepirkumu likums nosaka minimālo piedāvājumu iesniegšanas termiņus 

(sk.12.tabulu). 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
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12.tabula „Minimālie piedāvājumu iesniegšanas termiņi iepirkumu procedūrās” 

Termiņš Procedūra 

10 darba dienas  B daļas iepirkumiem  

10 dienas  8.¹ panta iepirkumiem  

30 dienas  Atklāts konkurss līdz: 

Piegādes un pakalpojumi - 92 053 Ls 

Būvdarbi - 3 540 500 Ls  

52 dienas  Atklāts konkurss virs: 

Piegādes un pakalpojumi - 92 053 Ls 

Būvdarbi - 3 540 500 Ls  

25 dienas 

piedāvājumiem  

Slēgts konkurss līdz: 

Piegādes un pakalpojumi - 92 053 Ls 

Būvdarbi - 3 540 500 Ls  

40 dienas 

piedāvājumiem  

Slēgts konkurss virs: 

Piegādes un pakalpojumi - 92 053 Ls 

Būvdarbi - 3 540 500 Ls  

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņus var saīsināt, Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā 

(var skatīt skaidrojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā sadaļā „Skaidrojumi un 

ieteikumi”). Jāatceras, ka slēgtam konkursam un sarunu procedūrai ir arī pieteikumu iesniegšanas 

termiņš, ne tikai – piedāvājuma. Iepirkuma procedūru var paildzināt sūdzība par iepirkuma 

procedūras norisi un nolikumu.  

Piedāvājumu vērtēšanai nav ierobežots termiņš, taču arī šajā gadījumā vajadzētu plānot vismaz 

mēnesi B daļas iepirkumam un iepirkumam 8.
1
panta kārtībā, jo izvērtēšanu var paildzināt šādi 

apstākļi: 

 nepieciešami skaidrojumi no pretendentiem par iesniegtajiem piedāvājumiem 

(skaidrojumu iesniegšanai jādod saprātīgs laiks – vidēji 7 – 10 dienas); 

 publiskās datu bāzēs tiek konstatēta informācija, uz kuras pamata pretendents būtu 

izslēdzams no iepirkuma procedūras (pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus, kas 

apliecina pretējo, tam jādod pienācīgs laiks – vismaz 10 darba dienas); 

 iepirkuma komisijas locekļa slimība, atvaļinājums, prombūtne (iepirkuma komisijai nav 

nepieciešamā kvoruma); 

 laiks līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai, ja tas jādara pirms iepirkuma līguma 

noslēgšanas. 
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Iepirkuma rezultātus B daļas iepirkumam un iepirkumam 8.
1
panta kārtībā var nopublicēt 

vienas dienas laikā.  

Pārējo iepirkuma procedūru 

gadījumā, iepirkuma procedūru var 

paildzināt sūdzība Iepirkumu 

uzraudzības birojā par iepirkuma 

procedūras rezultātiem.  

Atklāta, slēgta konkursa, sarunu 

procedūras un konkursa dialoga 

gadījumā ir jārēķinās ar trim darba 

dienām, kuru laikā Iepirkumu uzraudzības birojs izskata aizpildīto paziņojumu par iepirkuma 

rezultātiem vietnē www.iub.gov.lv. Rezultātu aizpildīšanai var būt nepieciešams arī ilgāks laiks 

par vienu dienu, ja ir vairākas iepirkuma priekšmeta daļas un liels skaits pretendentu.  

Iepirkuma līgumu slēgt pēc uzvarētāja paziņošanas uzriez var tikai B daļas iepirkumam un 

iepirkumam 8.
1
panta kārtībā. Pārējām iepirkuma procedūrām ir paredzēts nogaidīšanas termiņš, 

taču arī šajā gadījumā pastāv izņēmumi (Publisko iepirkumu likuma 67.pants). 

Ņemot vērā minētos apsvērumus, standartizēta pieeja iepirkuma procedūras terminu 

noteikšanai nav iespējama, līdz ar to vidēji jārēķinās, ka B daļas iepirkumam un iepirkumam 

8.
1
panta kārtībā no nolikuma sagatavošanas līdz līguma noslēgšanai jāparedz 2 – 3 mēneši, 

pārējām iepirkuma procedūrām 3 – 5 mēneši atkarībā no procedūras veida. 

9.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrāde.  

Projekta atbildīgajiem darbiniekiem/nozares speciālistiem būtu jāsagatavo tehniskā 

specifikācija. Tehniskās specifikācijas sagatavošanas prasības vispārīgi noteiktas Publisko 

iepirkumu likuma 17.pantā. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapas sadaļā „Skaidrojumi un 

ieteikumi” ir ieteikumi tehnisko specifikāciju izstrādē.  

Izstrādājot tehnisko specifikāciju ir jāvērtē, vai tā ir loģiska, saprotama, atbilst projekta 

aktivitātei, tiek finansēta no projekta līdzekļiem utt. 

Piemērs, tehniskās specifikācijas saturam pētījuma izstrādei: 

1. Vispārīgā informācija: 

 esošās situācijas apraksts nozarē; 

 projekta apraksts, kura ietvaros tiek veikts pētījums, projekta mērķi, attiecīgā aktivitāte;  

2. Pētījuma mērķis: 

 konkrēts un izmērāms (nevis veikt analīzi, bet ... analīze); 

Jāatceras, ka slēgta konkursa un atklāta konkursa 

gadījumā, ja tikai viens pretendents/kandidāts atbilst 

nolikumā izvirzītajām prasībām, ir jāpārtrauc 

iepirkuma procedūra (pastāv arī izņēmumi: Publisko 

iepirkumu likuma 54.pants, 56.pants. Līdz ar to 

pretendentu kvalifikācijas prasības ir jāizstrādā tādas, 

lai netiktu ierobežota konkurence un pieteiktos 

pietiekams skaits kandidātu/pretendentu.  

http://www.iub.gov.lv/
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 saistīts ar projektu un tā sasniedzamajiem rezultātiem; 

3. Pasūtītāja resursi, kas būs pieejami izpildītājam: 

 rīcībā esoša informācija un dati; 

 personāls; 

 telpas, cits. 

4. Iesaistītās institūcijas (informāciju dodošās, saskaņojošās u.c.); 

5. Darba uzdevums: 

 pētījuma saturs; 

 veicamās darbības; 

 atbilstība specifiskiem MK noteikumiem/ vadlīnijām; 

 fokusgrupas/darba grupas; 

 intervijas; 

 aptaujas; 

 saskaņojumi; 

 atskaites par darba gaitu; 

 atsauces un informācijas avoti; 

 darba prezentācijas. 

6. Nodevumu apraksts: 

 nodevumu skaits (uzsākšanas ziņojums, starpziņojums, gala ziņojums); 

 nodevumu saturs; 

 nodevumu apjoms (eksemplāru skaits, min./max. lapu/zīmju skaits); 

 nodevumu izpildes veids (Word/PDF/Excel/..., izdrukātā formā, elektroniski/CD/USB/..., 

valodas); 

 publicitātes prasības. 

7. Termiņi: 

 līdz noteiktam datumam; 

 dienas/nedēļas/mēneši. 

Jo detalizētāka un precīzāka būs tehniskā specifikācija, jo ieinteresētie piegādātāji varēs 

vienādāk saprast izvirzītās prasības un pasūtītājam būs vieglāk salīdzināt piedāvājumus, kā arī 

varēs izvairīties no piedāvājumiem ar pārmērīgi zemu cenu. Lielākoties šādi piedāvājumi rodas, jo 

pretendenti pārāk dažādi saprot darba uzdevumu, piemēram, pasūtītājs ir noteicis tehniskajā 

specifikācijā, ka ir jāveic iedzīvotāju aptauja. Pirmkārt, nav noteikts aptaujājamo skaits, otrkārt, 

nav noteikta aptaujas metode, treškārt, nav noteikts, kas jānoskaidro aptaujā. Līdz ar to, viens 

pretendents var piedāvāt 10 iedzīvotāju aptauju internetā, kur uzdod trīs jautājumus, bet cits 
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novērtēs, cik iedzīvotāju aptaujai jābūt, lai iegūtie dati būtu reprezentatīvi (300, 1 000 utt.), 

atkarībā no noskaidrojamajiem jautājumiem, tiks izvēlēta aptaujas metode (telefonaptauja, web 

aptauja u.c. metodes), kā rezultātā aptaujas cena vienā gadījumā būs 10 – 50 LVL, bet otrā 2 000 – 

3 000 LVL. 

Nolikumu un citus procedūras dokumentus parasti 

izstrādā iepirkumu speciālists, līdz ar to projekta vadībā 

iesaistītajiem darbiniekiem būtu vienīgi jāsniedz 

pretendentam izvirzāmo specifisko prasību apraksts 

(pieredze, izglītība) un jāsagatavo specifiskie nolikuma 

pielikumi (finanšu, tehniskā piedāvājuma veidne, 

tehniskās specifikācijas pielikumi).  

Projektu uzraudzības iestādēm pārbaužu veikšanai būs jāiesniedz šādi dokumenti: 

 pamatojums izvēlētās iepirkuma procedūras izvēlei; 

 publikācijas, sludinājumu kopijas/izdrukas; 

 apstiprināto un noraidīto kandidātu nosaukumi; 

 izvērtēšanas ziņojums; 

 informācija par līgumu; 

 atteikums no līguma; 

 sūdzības, jautājumi, sniegtās atbildes; 

 iepirkuma dokumenti. 

9.5. Piedāvājumu izvērtēšana un līguma slēgšana 

Piedāvājumu izvērtēšanu veic iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijai ir jāizvērtē: 

1) piedāvājums ir saņemts laikā vai nē; 

2) ir piedāvājuma nodrošinājums vai nav; 

3) vai ir visas sastāvdaļas (pieteikums, kvalifikācijas dokumenti, tehniskais piedāvājums, 

finanšu piedāvājums utt.); 

4) vai kopumā noformējums atbilst prasībām; 

5) piedāvājuma atbilstības pārbaude tehniskajām specifikācijām; 

6) pretendenta kvalifikācijas pārbaude; 

7) tehniskā piedāvājuma vērtēšana; 

8) finanšu piedāvājuma vērtēšana; 

9) informācijas pārbaude attiecībā pret pretendentu/kandidātu izslēgšanas nosacījumiem. 

Neaizmirstiet norādīt iepirkuma 

dokumentācijā programmu, 

kuras ietvaros piešķirts ES 

finansējums, projekta numuru, 

nosaukumu, logo. 
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Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā katrs iepirkumu komisijas loceklis 

tehnisko piedāvājumu vērtē individuāli! 

Pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju iepirkuma procedūrā un rezultātu paziņošanas un 

nogaidīšanas termiņa beigām, uzvarētājs un pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu. B daļas iepirkuma 

un iepirkuma 8.
1
panta kārtībā iepirkuma līguma projekts nav obligāti jāpievieno iepirkuma 

nolikumam, līdz ar to tā sagatavošana var notikt pēc rezultātu paziņošanas. Ieteicams būtu 

nolikumā/tehniskajā specifikācijā iekļaut būtiskus līguma noteikumus, kuri varētu ietekmēt 

pretendentu piedāvājumus, piemēram, maksāšanas kārtību; avansa maksājuma pieejamību un 

lielumu; iespējamos izpildes termiņu pagarināšanas nosacījumus, ja tādi tiek paredzēti; gadījumus, 

kad būs pieļaujami iepirkuma līguma grozījumi; iespējamie apjoma palielinājumi un 

samazinājumi; iespēju atteikties no kādas līguma priekšmeta daļas, ja netiek piešķirts finansējums 

utt. 

Atklāta un slēgta konkursa gadījumā iepirkuma līguma projekts ir pievienojams nolikumam. 

Sarunas ar uzvarētāju var būt vienīgi par nebūtiskajiem līguma noteikumiem.  

9.6. Neatbilstības iepirkumu procedūrās  

Projektus uzraugošās iestādes regulāri apkopo biežākos neatbilstību gadījumus un sniedz 

skaidrojumus, neatbilstību novēršanai. Iepirkumu uzraudzības mājas lapā ir pieejams apkopojums 

un skaidrojumi. 

Biežākās neatbilstības ir: 

1) nepamatota sadalīšana vai apvienošana; 

2) nepareizi piemērota sarunu procedūra; 

3) prettiesiskas prasības un/vai vērtēšanas kritēriji: 

4) jābūt reģistrētam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi dažādos reģistros/ jābūt īpašu 

asociāciju biedram; 

5) nesamērīgas prasības pieredzei, kvalifikācijai, saimnieciskajam stāvoklim; 

6) netiek paredzēta iespēja pieteikties fiziskai personai; 

7) procedūras dokumentēšanas pārkāpumi; 

8) nesaskaņota ekspertu maiņa; 

9) Publisko iepirkuma likuma 39.panta atbilstības pārbaude apakšuzņēmējiem uz kuru 

pieredzi pretendents nebalstās; 

10) apakšuzņēmēju piesaistes ierobežošana pakalpojumu līgumos; 

11) prettiesiskas prasības piedāvājumu nodrošinājumiem; 
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12) noraidīšana formālu iemeslu pēc (piemēram, atsevišķu 

noformēšanas prasību neievērošanas dēļ); 

13) nesamērīgi īss līguma izpildes termiņš vai neizpildāmas 

prasības; 

14) nepamatota līguma grozīšana. 

 

 

 

 

 

 

Sekojiet līdzi jaunākajiem 

skaidrojumiem un 

prezentācijām Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas 

lapā! 
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10. Līgumu 

administrēšana 
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10. Līgumu administrēšana 

10.1. Līgumu slēgšana un būtiskie elementi  

Līgums ir visplašāk lietotais saistību nodibināšanas veids, tā ir vienošanās par tiesisku 

attiecību nodibināšanu, grozīšanu, izbeigšanu. Ar līgumu palīdzību personas uz savstarpējas 

vienošanās pamata atrisina dažādus jautājumus: 

 rīcību ar lietām (pirkuma, dāvinājuma un īres līgums); 

 sniedz un saņem dažādus pakalpojumus (glabājums, patapinājums);  

 saņem darba rezultātus (darba, uzņēmuma un pārvadājuma līgums); 

 organizē savu lietu pārziņu un kārtošanu (pilnvarojuma, komisijas līgums);  

 organizē saskaņotu darbību kopīga mērķa sasniegšanai (sabiedrības līgums).  

Lai līgumu uzskatītu par noslēgtu vajadzīgas vismaz 4 lietas: 

1) pilnīga vienošanās; 

2) līguma būtiskās sastāvdaļas: 

 objekts (līguma priekšmets) – Katra līguma neatņemama sastāvdaļa ir līguma 

priekšmets. Līguma priekšmets ir darbība, kam ir mantiska vērtība. Par līguma 

priekšmetu nevar būt neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, 

likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, kā arī nevar būt 

no apgrozības izņemts priekšmets.  

 daudzums (apjoms),  

 cena, 

 cita būtiski noteikumi (oferte un akcepts),  

3) nolūks savstarpēji saistīties; 

4) pienācīgā forma. 

Līgumam var būt mutiska, rakstiska, rakstiska un notariāli apliecināta, nostiprināta publiskā 

reģistrā un ar konkludentu darbību izpausta forma. Ja normatīvie akti prasa rakstisku formu, tad 

šīs prasības neievērošanas sekas vairumā gadījumu ir darījuma spēkā neesamība. 

Lai līgumam būtu juridiskais spēks, līgumslēdzēja pusēm ir jābūt:  

 tiesībspējīgām
36

; 

 rīcībspējīgām
37

.  

                                                 
36

 Tiesībspēja – personas spēja būt apveltītai ar tiesībām un pienākumiem (juridiskas personas tiesībspēju nosaka tās 

statūti vai noteikumi, nolikums, kurus apstiprinājusi valsts vara). 
37

 Rīcībspēja nav bērniem līdz 16 gadu vecumam, personām, kas atrodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves 

veida dēļ un garā slimām personām. 
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Katrā līgumā var iekļaut arī blakus noteikumus, t.i., nosacījumus, termiņus un pienākumus 

(uzlikumus), sniegt dažāda veida informāciju utt. Nosacījums ir tāds līguma noteikums, ar kuru 

līguma spēks ir atkarīgs no kāda nākoša un nezināma notikuma (ja notikums iestāsies, būs sekas, 

ja nē, tad nebūs).  

10.2. Dažādu līgumu veidu izmantošana projektu 

ieviešanā 

Nomas līgums  

Telpu nomu regulē šādi normatīvie akti: 

 Civillikuma 14.nodaļa “Nomas un īres līgums”; 

 Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums; 

 Publisko iepirkumu likums. 

Ja projekta vajadzībām nepieciešams īslaicīgi nomāt speciāli aprīkotas telpas apmācību 

organizēšanai vai sporta nodarbībām, nav piemērojams Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās 

daļas 1.punkta minētais izņēmums. Iepirkums organizējams atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 

8.panta septītās daļas noteikumiem – „B daļas iepirkums”. 

Iespējami gadījumi, kad pasūtītājam, nomājot telpas tā darbības nodrošināšanai (piemēram, 

ofisa telpas), nomā ir iekļauti arī tādi pakalpojumi kā apsardze, telpu uzkopšana, interneta 

pieslēgums, kuru sniedzējus tas nav tiesīgs mainīt, ievērojot telpu īpašnieka norādījumus 

(piemēram, pasūtītājs nomā daļu telpu biroja telpu kompleksā). Šādos gadījumos pasūtītājs var 

piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkta regulējumu. Tomēr pasūtītājs 

pārējiem pakalpojumiem, ko tas var pats izvēlēties un kas nav iekļauti nomas maksā, piemēro 

Publisko iepirkumu likumā noteiktās 

procedūras. 

Ja tiek izstrādāta tehniskā specifikācija 

biroja telpu nomai, būtu jāizvērtē šādi 

jautājumi: 

1) atrašanās vieta – attālums no 

konkrētas vietas; reģions; 

sasniedzams ejot, ar sabiedrisko 

transportu vai braucot ar 

automašīnu; apkārtējās vides 

kvalitāte; 

2) telpu apdares materiāli; 

No projekta līdzekļiem attiecināma tā telpu 

apsaimniekošanas/nomas maksājumu daļa, kas 

tiek izmantota projekta īstenošanai attiecībā 

pret pamatdarbības nodrošināšanu. Aprēķinam 

jābūt pienācīgi pamatotam, balstītam uz 

godīgu un objektīvu metodi un faktiskiem 

izdevumiem. Aprēķinu var pamatot uz vismaz 

divu iepriekšējo mēnešu faktiskajiem 

izdevumiem. 
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3) telpu nolietojums; 

4) ēkas energoapgāde (piemēram, atjaunojamo energoresursu esamību energoapgādē un to % 

īpatsvaru no kopējā patēriņa – elektroapgādē, apkurē, siltā ūdens sagatavošanā); 

5) mikroklimata nodrošināšana (katras atsevišķas telpas apsilde/dzesēšana, mikroklimata 

regulēšanas iespējas atsevišķās telpās, telpu grupās, visā ēkā kopumā); 

6) apgaismojums (piemērojams arī LVS gaismai un apgaismojumam) – vēlamie luksi virs 

darba zonām; iespējas regulēt apgaismojuma intensitāti; logi un žalūzijas; 

7) energoefektivitātes prasības – enerģijas patēriņš; oglekļa dioksīda emisijas novērtējums. 

8) platība; 

9) piekļuve un autostāvvietas – attālums no sabiedriskā transporta pieturvietas; autostāvvietu 

skaits; velonovietnes; elektromobiļu lādēšanas vieta; piekļuve personām ar kustību 

traucējumiem; 

10) ēdināšanas pieejamība; 

11) apsardze – tehniskā apsardze; fiziskā apsardze. 

12) uzkopšana – iekštelpu uzkopšana; teritorijas uzkopšana; 

13) īpašās prasības specializētajām telpām (piemēram, servertelpai, konfrenču zālei, apspriežu 

zālēm, mācību telpām, noliktavai, arhīvam, virtuvei u.c.); 

14) specializētu telpu pieejamība (piemēram, dušas telpas, virtuves, atpūtas telpas u.c.). 

Ja tiek izstrādāta tehniskā specifikācija pasākumu telpu nomai, būtu jāizvērtē šādi jautājumi: 

 atrašanās vieta un pieejamība (piekļuve ar sabiedrisko transportu, automašīnu novietošanas 

iespējas); 

 telpas stāvoklis; 

 vietu skaits telpā; 

 tulkošanas iekārtu pieejamība; 

 vēdināšanas iespējas; 

 apgaismojums; 

 noformējums (ziedi, galdauti, iespēja izvietot informatīvos materiālus, galdi, krēsli, 

žalūzijas, karogi); 

 pasākuma norises laiks; 

 tehniskā un apkalpojošā personāla pieejamība; 

 kafijas pauzes pieejamība, ūdens pieejamība pasākuma laikā; 

 tehniskais aprīkojums (projektors, ekrāns, Wi-Fi, datori, utt.); 

 papildu telpas pieejamība kafijas pauzēm, darbam grupās; 

 labierīcību pieejamība; 
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 temperatūra telpās pasākuma norises laikā; 

 iespējas nokopēt un izdrukāt materiālus; 

 iespējas novietot virsdrēbes garderobē, garderobists; 

 viesnīcas pakalpojumu pieejamība; 

 attālums līdz naktsmītnei; 

 kancelejas preces, papīrs dalībniekiem. 

Automašīnas nomas līgumā būtu jāatrunā: 

1) nomas termiņš; 

2) transportlīdzekļa nodošanas un pieņemšanas vieta; 

3) paredzamā lietošanas teritorija; 

4) tehniskā apskate; 

5) apdrošināšana (OCTA, KASKO) – pret kādiem riskiem jāapdrošina; pašrisks; evakuācijas 

pakalpojumi; apdrošināšanas gadījumu administrēšana; 

6) riepu maiņa atbilstoši sezonai (riepu stāvoklis), riepu glabāšana; 

7) tehniskā palīdzība (fiziska un konsultatīva); 

8) transportlīdzekļa piegādes termiņš; 

9) rezerves transportlīdzekļa nodrošināšana, tā nomas cena, maksimālais lietošanas ilgums; 

10) izmēģinājuma brauciens; 

11) transportlīdzekļa lietošanas kārtība – atļautās/ aizliegtās darbības, paziņošanas kārtība par 

negadījumiem, problēmām ar transportlīdzekli, apkopes; 

12) līguma pirmstermiņa izbeigšanas iespējas, līgumsods; 

13) ierobežojumi personām, kas lietos transportlīdzekli; 

14) nomas maksa, paaugstināšanas iespējas, nomas maksa pārsniedzot pieļaujamo 

nobraukumu; 

15) izpirkuma iespējamība; 

16) līguma pagarināšanas iespējas iepirkuma ieilgšanas gadījumā; 

17) īstermiņa nomas gadījumā – iespēja izvēlēties transportlīdzekļus; 

18) administratīvo sodu nomaksa. 

Patapinājuma līgums  

Patapinājums ir līgums, ar kuru kādam nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar 

nosacījumu atdot to pašu lietu. Par patapinājuma priekšmetu var būt arī svešas, bet tikai ne 

patapinājuma ņēmēja paša lietas. 
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Ja kāds patapina lietu, neaprobežojot tās lietošanas veidu un laiku, tad viņš var atprasīt lietu 

ikkatrā laikā. Nodot patapināto lietu citam lietot patapinājuma ņēmējs nedrīkst. 

Patapinājuma ņēmējam pēc iespējas jārūpējas par patapinātās lietas uzturēšanu un 

uzglabāšanu, un tādēļ viņš atbild par katru tādu tās bojājumu, kuru viņš būtu spējis novērst. Ja 

viena un tā pati lieta patapināta vairākām personām 

kopīgi, tad viņas atbild par to solidāri. 

Patapinājuma ņēmējam pēc lietošanas jāatdod 

patapinātā lieta pēc iespējas labā stāvoklī. 

Patapinājuma ņēmējam jāatdod patapinātājam 

nevien pati lieta, bet arī visi līdz ar to patapinātie 

piederumi, kā arī tās augļi un visa cita no tās iegūtā peļņa. Patapinātājam jāatlīdzina patapinājuma 

ņēmējam izdevumi, ko viņš taisījis patapinātai lietai, ciktāl tie bijuši nepieciešami vai taisīti ar 

patapinātāja noteiktu piekrišanu. Par izdevumiem lietas lietošanai patapinājuma ņēmējs nevar 

prasīt nekādu atlīdzību.  

Ēdināšanas pakalpojumu līgumi  

Sabiedriskās ēdināšanas (ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai iestādēs, veselības aprūpes 

iestādēs un citās iestādēs) līgumā būtu jāatrunā: 

1) telpas, kurās paredzēts nodrošināt ēdināšanu, to pielāgošana; 

2) iekārtas, trauki, to raksturojums; 

3) telpu nomas maksa; 

4) ēdienreižu skaits, laiki; 

5) izmantojamo produktu sezonalitāte; 

6) pusdienu piedāvājums, tā maksimālā cena; 

7) īpašas prasības ēdieniem – pieejams ēdiens veģetāriešiem; pieejami konditorejas 

izstrādājumi; 

8) paredzamais apmeklētāju skaits darba dienās; 

9) piedāvājuma daudzveidība, uzturvērtība, temperatūra; 

10) ēdiena sagatavošanas iespēja personām ar speciālām vajadzībām; 

11) cena par 1 personas ēdināšanu, tās pārskatīšanas iespējas; 

12) ēdināšanas pakalpojuma apmaksas veidi; 

13) ēdienkartes saskaņošana, parauga ēdienkartes, pasūtītāja pieprasītās ēdienkartes; 

14) porciju sastāvs un apjomi; 

15) telpu uzkopšana; 

Patapinājumu projektos visbiežāk 

izmanto transportlīdzekļu un citu 

kustamu lietu (telefonu, datoru, biroja 

tehnikas utt.) patapināšanai. 
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16) trauku atjaunošana; 

17) telpu izmantošana izpildītāja vajadzībām; 

18) aptaujas veikšana par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas kvalitāti; 

19) apakšuzņēmēju piesaiste; 

20) kontroles; 

21) līguma vienpusējas izbeigšanas nosacījumi; 

22) līgumsodi; 

23) rīcība neparedzētos gadījumos; 

24) prasības personālam;  

25) ēdienu izsniegšanas organizēšana; 

26) ēdiena pagatavošanas īpašie noteikumi (piemēram, zupas buljons tiek gatavots no buljona 

kauliem, mērcēs tiek izmantots saldais krējums utt.); 

27) trauku novākšana; 

28) personāla izskats (forma); 

29) kompensāciju mehānisms pasūtītāja inventāra sabojāšanas gadījumā. 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu līgumiem var būt šādi pielikumi: 

 nomas līgums; 

 ēdienkartes, to paraugi; 

 telpu plāni; 

 inventāra, iekārtu pieņemšanas – nodošanas akti. 

Ēdināšanai pasākumos līgumā būtu jāatrunā: 

1) personu skaits; 

2) ēdināšanas organizēšanas veids (“zviedru galds”, individuāla apkalpošana utt.); 

3) cena uz vienu personu; 

4) ēdienreižu skaits, laiks; 

5) trauki, to nomaiņa; 

6) ēdienkarte; 

7) ēdiena papildināšana; 

8) apkalpošana; 

9) ēdienkartes saskaņošana, personu skaita paziņošanas laiks; 

10) īpašie noteikumi (piemēram, ēdiena noformēšanai, atvadu paciņas dalībniekiem utt.). 

Preču piegādes līgumi  

Iekārtu piegādes līgumā būtu jāatrunā: 
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 iekārtas nosaukums; 

 skaits; 

 tehniskās prasības; 

 garantijas laiks; 

 savietojamības prasības; 

 atbilstība standartiem; 

 piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība; 

 tehniskā dokumentācija, tās valoda; 

 apmaksas noteikumi; 

 piegādes laiks; 

 iepakojums; 

 serviss. 

10.3. Būvniecības jomas līgumi  

Projektēšanas un autoruzraudzības līgumi  

Būvprojekts ir jāizstrādā: 

 jaunbūvēm (no jauna būvējamām būvēm atbilstoši būvprojektam) un esošo būvju vai to 

daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai; 

 inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem; 

 teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un 

skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu 

ierīkošanai atbilstoši būvprojektam), apzaļumošanai; 

 rekultivācijai, meliorācijai; 

 jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi 

un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi.  

Būvprojekta autora (autoru) pienākums ir veikt autoruzraudzību vai iecelt savu pilnvaroto 

pārstāvi autoruzraudzības veikšanai šādos gadījumos: 

 visām būvēm pilsētas ģenerālplānā noteiktajā centra daļā un vēsturiskajās daļās;  

 sabiedriskajām ēkām un būvēm;  

 restaurējamām un rekonstruējamām būvēm;  

 būvēm, kurām Ministru kabinets noteicis īpašu būvniecības procesa kārtību saskaņā ar 

Būvniecības likuma 6.pantu, - ja to pieprasa attiecīgā ministrija;  

 dzīvojamām ēkām (izņemot ģimenes mājas);  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
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 rūpnieciskām būvēm, kuru autoruzraudzību pieprasa Valsts vides dienesta reģionālā vides 

pārvalde vai ja būvvalde to uzskata par nepieciešamu;  

 būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru.  

Projektēšanas līgumā ir jāatrunā: 

 norāde, kura no pusēm uzņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus (piemēram, 

zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti, esošo ēku tehnisko apsekošanu, 

inventarizāciju); 

 trūkumu novēršanas kārtība. 

 profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nosacījumi. 

 autortiesības (projekta īpašumtiesības, grozīšanas iespējas, nodošana citām personām, 

autoratlīdzība) 

 samaksas noteikumi. 

 sanāksmes un darba tikšanās. 

 dokumentu saskaņošana un apstiprināšana. 

Autoruzraudzības pakalpojuma cenu (% no būvdarbu cenas vai konstanta maksa) iekļauj 

projektēšanas pakalpojuma līgumā. Ja autoruzraudzība nav iekļauta projektēšanas līgumā, līgumu 

ar autoruzraugu var slēgt, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu 

(jāsaņem IUB atļauja).  

Lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un tehniskajos noteikumos 

noteiktajām prasībām, kā arī strīda gadījumā pasūtītājam, būvvaldei vai citai kompetentajai 

institūcijai ir tiesības organizēt būvprojekta ekspertīzi.  

Būvprojekta ekspertīze neatkarīgi no finansēšanas avota ir obligāta:  

 sabiedriski nozīmīgām būvēm;  

 tiltiem, tuneļiem, ceļu pārvadiem, kas garāki par 50 m, vai tiltiem un ceļu pārvadiem, kuru 

laidums starp nesošiem balstiem pārsniedz 20 m, ja tie nav valsts autoceļi. 

Minēto būvju būvprojekta ekspertīzes izdevumus sedz pasūtītājs. 

Būvprojektu ekspertīzes veikšanas tiesības ir fiziskajām personām, ja tās ir saņēmušas 

būvprakses sertifikātu attiecīgajiem projektēšanas darbu veidiem, kā arī būvniecību 

reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētām juridiskajām personām, kuras 

nodarbina sertificētu speciālistu projektēšanas jomā. Ekspertīzi nevar veikt persona, kura ir 

ieinteresēta ekspertējamā būvprojekta īstenošanā.  

Būvprojekta ekspertīze pirms būvprojekta akceptēšanas ir obligāta Būvniecības likuma 

20.pantā (ja risināms strīdus jautājums starp būvniecības dalībniekiem, kā arī pēc pasūtītāja vai 

būvvaldes ierosinājuma) un Vispārējo būvnoteikumu 59.punktā (būvprojektiem, kuru izstrādi un 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
http://www.likumi.lv/doc.php?id=36531
http://www.likumi.lv/doc.php?id=42807&from=off
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īstenošanu Latvijas Republikas teritorijā vismaz 40% apmērā finansē starptautiskās finanšu 

institūcijas, Eiropas Savienība vai tās dalībvalstis) noteiktajos gadījumos.  

Vispārējie būvnoteikumi nosaka būvprojekta ekspertīzes apjomu, taču pasūtītājs var papildināt 

eksperta darba uzdevumu ar papildu ekspertīzes uzdevumiem (piemēram, veikt projekta pārbaudi, 

vai atbilstoši ievēroti energoefektivitātes principi). 

Būvuzraudzība  

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas 

procesā, kā arī nepieļaut:  

 būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta;  

 būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;  

 patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas 

tehnoloģijas. 

Būvuzraudzība obligāti ir nepieciešama, ja: 

 būvniecība tiek veikta pilnīgi vai daļēji par valsts/pašvaldību līdzekļiem;  

 ēkas vai būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni 

saskaņā ar ekspertīzes atzinumu saistīti ar paaugstinātu risku;  

 būvniecība notiek, piemērojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu procedūru. 

Par būvuzraugu nevar būt:  

 tās administratīvās teritorijas būvvaldes darbinieks, kurā tiek veikti būvdarbi;  

 persona, kurai ir darba attiecības vai citas saistības ar uzņēmējsabiedrību 

(komercsabiedrību), kas veic uzraugāmā objekta būvdarbus vai piegādes uzraugāmajam 

būvobjektam. 

Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu vai rīkojumu. Lai nodrošinātu 

būvuzraudzību, pasūtītājs veic vienu no šādām darbībām:  

 slēdz būvuzraudzības līgumu ar sertificētu fizisko personu;  

 slēdz būvuzraudzības līgumu ar licencētu juridisko personu;  

 norīko būvuzraudzības veikšanai attiecīgajā jomā sertificētu darbinieku. 

Ja būvuzraudzības līgumu slēdz ar juridisko personu, līgumā norāda konkrētās fiziskās 

personas, kuras parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību saskaņā ar Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem.  

Būvuzrauga pienākumi, tiesības un atbildība uzskaitīta Latvijas būvnormatīvā LBN 303-03 

„Būvuzraudzības noteikumi”, taču var noteikt papildu pienākumus (piemēram, veikt 

fotofiksāciju), kā arī stundu apjomu, kas jāpavada objektā. 
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Būvdarbu līgums  

Slēdzot būvdarbu līgumu, bez standarta noteikumiem, būtu jāatrunā: 

1) kam pieder būvlaukumā atgūtie materiāli: betona bruģakmens, akmens bruģakmens, 

kanalizācijas akas, pārsedzes, ceļa zīmes, apgaismes stabi, gaismekļi, smiltis, atgūtais 

asfaltbetons u.c.;  

2) drošības noteikumi būvdarbu laikā attiecībā uz trešajām personām;  

3) būvdarbu veicēja pienākumu samaksāt atsevišķi vai paredzēt šādu samaksu tāmē par 

būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, 

būvmateriālu un iekārtu apsardzi; 

4) aizliegums uzsākt demontāžas darbus objektā, ja izpildītājam nav pietiekošā apjomā un 

termiņā sagādāti materiāli būvniecībai, vai to neļauj veikt laika apstākļi;  

5) izpildītājam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina objekta rajonā esošo 

namīpašnieku/iedzīvotāju piekļūšana pie saviem īpašumiem/mājokļiem;  

6) ja būvniecības procesā tiek pārrauta jebkāda inženierkomunikācija, tad tā jāatjauno x 

stundu laikā no konstatēšanas brīža.  

7) būvniecības procesā pēc strādājošo skaita pasūtītājs vērtē, vai objektā nav nepamatota 

dīkstāve nepietiekama darbaspēka dēļ;  

8) gadījumi, kad nevar pretendēt uz termiņa pagarinājumu; 

9) kādos gadījumos var izmantot rezervi nesaredzētiem darbiem;  

10) pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu laikā objekta foto fiksācija, kas pievienojama 

ikmēneša izpilddokumentācijai;  

Var tikt izmantota gan strīdīgo momentu izvērtēšanā, gan arhīva datiem.  

11) būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā 

apjomā tos veikt nav nepieciešams;  

12) rezerves neparedzētajiem un papildus darbiem izmantošanas kārtība, piemēram:  

 izpildītājs, autoruzraugs un būvuzraugs sastāda un saskaņo aktu par nepieciešamo 

darbu izpildi;  

 izpildītājs uz akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz pasūtītājam;  

 pasūtītājs x darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz 

pamatotu atteikumu;  

 pēc tāmes saskaņošanas pasūtītājs un izpildītājs noslēdz vienošanos par nepieciešamo 

darbu izpildi.  
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10.4. Apakšuzņēmēji 

Publisko iepirkumu likums neparedz pasūtītāja tiesības ierobežot apakšuzņēmējiem nododamo 

darbu apjomu, proti, pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus pretendenta 

izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā 

pret pasūtītāju.  

Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai pretendents savā 

piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.  

Ja būvdarbu līguma gadījumā iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir paredzējis 

apakšuzņēmējam izpildei nodot iepirkuma līguma daļu, kuras vērtība ir vismaz 50% no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības, un slēdzamā iepirkuma līguma līgumcena ir 3 000 000 LVL vai 

lielāka, iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents un attiecīgais apakšuzņēmējs iepirkuma 

līgumu vai vispārīgo vienošanos slēdz kā piegādātāju apvienība, nosakot katra dalībnieka 

atbildību.  

Pretendentam ir jānorāda ne tikai apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, 

kuri arī atbilst minētajiem nosacījumiem. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no 

līguma kopējās vērtības, savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%. 

10.5. Papildus darbi 

Tiesiski grozīt noslēgtu iepirkuma līgumu un paredzēta papildu darbus var, ja: 

1)  ir iestājušies apstākļi, kurus pasūtītājs objektīvi nevarēja paredzēt: 

 dabas stihija un katastrofas: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīces u.tml.; 

 apstākļi, ko izraisījušas trešās personas: jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas 

rezultātā, neparedzami liels bankas procenta likmes vai izejmateriālu cenas pieaugums 

u.tml.; 

 tehniskas dabas apstākļi: grunts sastāvs, pazemes avoti, pētījumi un atklājumi, kas 

nosaka stingrākas drošības prasības u.tml. 

2) papildus darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no 

sākotnējā līguma, neradot ievērojamas grūtības 

pasūtītājam; 

3) darbus var nodalīt, bet tie ir nepieciešami sākotnējā 

līguma pabeigšanai. 

„Ievērojamas grūtības” 

jāinterpretē šauri! 
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Piemēram, pirms tādu konstrukciju pabeigšanas kā tilts, drošības pārbaudē eksperti konstatē 

nepieciešamību mainīt sākotnējo konstrukciju vai negaidīts nogruvums līguma izpildes laikā rada 

nepieciešamību pēc nogruvuma novākšanas darbiem, kas nebija paredzēti sākotnējā līgumā, bet 

bez tiem nav iesējams pabeigt līgumu.  

Papildu darbu kopējā līgumcena nedrīkst pārsniegt 50% no sākotnējā līguma cenas. Piemēram, 

ja pasūtītājs jau ir piemērojis sarunu procedūru, lai noslēgtu līgumu par papildu darbiem, kuru 

līgumcena ir 20% no sākotnējā līguma cenas, atkārtotā sarunu procedūrā pasūtītājs nav tiesīgs 

slēgt līgumu par lielāku summu kā 30% no sākotnējā līguma cenas.  

Neparedzami apstākļi nav: 

 apstākļi, kurus pasūtītājam bija jāparedz (piemēram, nepieciešamība labiekārtot teritoriju, 

ierīkot piebraucamos ceļus u.tml.); 

 pasūtītāja vajadzības maiņa (piemēram, vēlme mainīt renovējamo telpu plānojumu vai 

būves pielietojumu); 

 ietaupīta nauda (finanšu piedāvājums ir bijis mazāks kā projektā paredzēti līdzekļi 

attiecīgu darbu veikšanai); 

 nepieciešamība pabeigt remontu līdz noteiktam datumam.  

10.6. Līguma grozīšana 

Noslēgtā iepirkuma līgumā ir pieļaujami tikai nebūtiski grozījumi. Būtiski grozījumi ir 

pieļaujami, ja: 

 iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad 

grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību; 

 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir 

piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu; 

 iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 

uzņēmuma pāreju. 

Grozījumi ir būtiski: 

 ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu 

piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma 

procedūrā;  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536
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 ja ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko 

paredz iepirkuma līgums, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

interesēs;  

 ja iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz 

sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums; 

 ja iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu 

piegādātāju. 

Var paredzēt iepirkuma līguma projektā vai nolikumā šādus vispārīgus grozījumu noteikumus: 

 apjomu samazinājums/palielinājums (kādos gadījumos, kādos apjomos); 

 tehnoloģiju vai materiālu nomaiņa (kādos gadījumos, cik būtiskas atkāpes pieļaujamas, 

saskaņošanas kārtība); 

 izmaksu pārskatīšana (izmantojamie objektīvie dati, pieļaujamās robežas, pielietojamie 

būvizmaksu indeksi);  

 termiņu pārcelšana (kādos gadījumos, saskaņošanas kārtība). 

Iepirkuma līguma projektā vai nolikumā, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta specifiku var 

paredzēt šādus grozījumu gadījumus: 

 projekta pieteikuma grozījumu gadījumā, ja grozījumi attiecīgi arī ietekmē līguma izpildi;  

 ja trešā puse (Projekta partneri) sniedz novēloti vai nesniedz informāciju izpildītājam, kas 

nepieciešama darba veikšanai;  

 ja trešā puse neizrāda pietiekamu interesi par konsultāciju pakalpojumiem un nepiesakās 

bezmaksas konsultācijām; 

 pasūtītājam ir tiesības mainīt semināra norises laiku vai, ja nav iespējams noorganizēt 

semināru darba uzdevumā norādītajā laikā, pagarināt līguma izpildes termiņu līdz ir 

iespējams nodrošināt minimālo semināru dalībnieku skaitu; 

 izmaksas pārskata ne biežāk kā reizi gadā līdz attiecīgā gada februārim, ja patēriņa cenu 

izmaiņas (gan inflācija, gan deflācija) pret iepriekšējo gadu ir mainījušās vismaz x%; 

 degvielas izmaksas pārskata (palielina vai samazina) reizi ceturksnī/pusgadā/gadā, ja pēc 

Centrālās statistikas pārvaldes datiem dīzeļdegvielas/benzīna vidējā patēriņa cena par 

iepriekšējo ceturksni/pusgadu/gadu ir mainījusies uz augšu vai leju par vismaz x%; 

 pasūtītājam ir tiesības pārskatīt izmaksu apjomu, ja pasūtījuma apjoms tiek samazināts vai 

palielināts vairāk kā par x%; 

 izpildītājs var samazināt tehniskajā piedāvājumā norādītās preces cenu, ja ir mainījusies 

izpildītāja cenu politika (piemēram, tiek piedāvātas sezonas vai citas atlaides, preces 
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ražotājs ir samazinājis preces cenu un citos gadījumos), nemainot preces garantijas termiņu 

un citas ar līgumu uzņemtās saistības; 

 pasūtītājs var pagarināt līguma darbības termiņu līdz iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīdim, ja tas mēnesi pirms šī līguma darbības termiņa beigām ir izsludinājis iepirkuma 

procedūru par [ieraksta iepirkuma priekšmetu] iepirkumu.  

10.7. Līguma izpildes garantijas  

Līguma izpildes nodrošinājums  

Līguma izpildes nodrošinājuma vispārīgs saturs: 

 nodrošinājuma izdošanas vieta un datums;  

 izpildītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese;  

 atsauce uz noslēgtā iepirkuma līguma datumu un numuru, nosaukti līgumslēdzēji;  

 apņemšanās garantēt maksājumu par nolikumā norādīto summu (% no līgumcenas);  

 pasūtītājs ir tiesīgs izmantot nodrošinājumu, lai pilnībā vai daļēji dzēstu izpildītāja saistību 

neizpildes gadījumā nodarītos zaudējumus un/vai ieturētu līgumsodus, ko izpildītājam 

atbilstoši iepirkuma līgumam jāmaksā par saistību nepienācīgu izpildi, termiņu 

kavējumiem, citiem pārkāpumiem;  

 apņemšanās veikt maksājumus pēc pasūtītāja pirmā prasījuma;  

 apliecinājums, ka pasūtītājam nav jāpierāda izpildītāja saistību neizpilde un ka izpildītājs 

pasūtītāja pieprasījumu nevar apstrīdēt pie nodrošinājuma devēja;  

 apņemšanās izmaksāt jebkuru summu pēc jebkura pasūtītāja prasījuma, kas iesniegts 

nodrošinājuma spēkā esamības laikā;  

 nodrošinājuma spēkā stāšanās datums un spēkā esamības laiks;  

 strīdu risināšana.  

Pasūtītājam ir jāizvērtē, vai pretendenta iesniegtā nodrošinājuma forma pēc būtības nodrošina 

pasūtītāja izvirzītās prasības šādam līgumsaistību izpildes nodrošinājumam. Lielākoties mērķis ir 

iespēja saņemt maksājumus pēc pirmā pieprasījuma no bankas, ja iepirkuma līguma izpildītājs 

neizpilda noteiktās saistības. Banku 

izdotajiem līguma izpildes nodrošinājumiem 

var piemērot Starptautiskās tirdzniecības 

kameras noteikumus (The ICC Uniform Rules 

for Demand Guarantees (ICC publication 

No.758), taču lielākoties ar uzskaitītām 

prasībām, kas ir jāietver līguma izpildes garantijā, var panākt tādu pašu efektu kā atsaucoties uz 

Ja iesniegta apdrošināšanas polise – jāvērtē, 

vai ir veikts prēmijas maksājums un vai ir 

spēkā pats finansiālais nodrošinājums. 
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minētajiem noteikumiem. Bieži vien tiek dota atsauce uz minētajiem noteikumiem, bet 

pašvaldībā/iestādē šādi noteikumi nav pieejami.  

Normatīvajos aktos nav regulēta maksimālā nodrošinājuma summa. Summu jānosaka 

samērīgi, banku prakse – līdz 10% no līgumcenas. 

Līguma izpildes nodrošinājuma primārais mērķis nav jebkādu iespējamo zaudējumu segšana, 

bet gan nodrošināt pašu līguma izpildi, piemēram, nav samērīgi līguma izpildes nodrošinājumu 

noteikt ES fondu līdzfinansējuma apmērā. 

Bankas garantijas un apdrošināšanas polises pielietošanas 

atšķirības.  

Apdrošināšanas būtība ietver apdrošināšanas gadījuma pārbaudi un izmeklēšanu. Bankas 

garantija nozīmē apmaksu pret garantijā nosaukto dokumentu (apgalvojumu) saņemšanu, neveicot 

dokumentos minēto faktu pārbaudi. 

Atlīdzības izmaksa apdrošināšanas gadījumā ir saistīta ar apdrošināšanas gadījuma 

izmeklēšanas ilgumu. Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi pieprasījuma garantijām 

paredz garantijas apmaksas veikšanu 5 darba dienu laikā pēc apmaksas prasības saņemšanas. 

Apdrošināšanas polise sastāv gan no polisē izklāstītajiem apmaksas nosacījumiem, gan no 

polises vispārīgajiem noteikumiem. Šo iemeslu dēļ rūpīgi ir jāiepazīstas ar visiem saistītajiem 

dokumentiem un jāpārliecinās par polises spēkā esamību. Bankas garantijas visi noteikumi ir 

ietverti tikai un vienīgi garantijas tekstā. 

Apdrošināšanas polises spēkā esamība ir saistīta ar apdrošināšanas prēmijas apmaksu, tādēļ 

jāpārliecinās, vai iesniegtā polise ir spēkā. Bankas garantija ir spēkā no tās izdošanas brīža, ja vien 

garantijā nav minēti kādi apstākļi, pie kuriem tā stājas spēkā (piem., avansa samaksa). Nekādi 

saistītie līgumi, komisiju u.tml. apmaksas neietekmē bankas saistības veikt garantijas summas 

maksājumu. 

Apdrošināšanas polisēs bez apdrošināšanas summas ir raksturīga arī pašriska esamība, kas 

nozīmē mazākas summas saņemšana apdrošināšanas gadījumā. Bankas garantijas apmaksas 

summa nevar tikt samazināta ne par kādiem citiem ieturējumiem/maksājumiem. 

Darbu/preču garantijas  

Parasti līgumos min garantijas laiku 24 mēneši. Ieteicams ir garantijas laiku diferencēt, jo 

dažādiem materiāliem ir dažādi garantijas laiki. Tāpēc jāizvērtē un jānosaka katram konkrētam 

darba veidam/ materiālam/ precei atbilstošais garantijas termiņš.  

Būvniecības gadījumā eksperti iesaka: „24 mēneši ir minimālais garantijas laiks, un to varētu 

dot mehānismiem, kuriem ir kustīgas detaļas, kuras var nodilt, bet materiāliem, piemēram, jumta 
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segumam, fasādei, iekšējām starpsienām, logiem, durvīm u.c., garantijas laikam vajadzētu būt 

vismaz 10 gadi. Saistībā ar šo pasūtītājam jāseko līdzi, lai būvuzņēmējs būvniecībā izmanto 

kvalitatīvus materiālus.”
38

  

Līgumā būtu jāapraksta, kāda procedūra jāievēro garantijas laikā pie defektu novēršanas, tas ir, 

cik ilgā laikā būvuzņēmējam ir jāreaģē uz izsaukumu, cik ātri jānovērš bojājums. Jāparedz, ja 

būvuzņēmējs neierodas, kā var rīkoties pasūtītājs, piemēram, pieaicināt citus izpildītājus un šīs 

izmaksas ieturēt no būvuzņēmēja. 

Līgumsods un nokavējuma procenti  

Līgumsodam ir sodīšanas un zaudējumu atlīdzināšanas funkcija. Gadījumos, kad no lietas 

apstākļiem secināms, ka līgumsods pēc tā apmēra, salīdzinot ar iespējamajiem pārkāpuma 

izraisītajiem zaudējumiem, veic galvenokārt sodīšanas funkciju, tā piemērošana vērtējama 

atbilstoši vispārējiem sodīšanas rakstura tiesisko līdzekļu piemērošanas principiem, tostarp soda 

samērīguma un taisnīguma principiem. Vispārējie tiesību principi ir no tiesiskas valsts principa 

izrietošas vispārpieņemtas pamatnostādnes, galvenie noteikumi, uz kuriem attiecīgā tiesiskā 

sistēma vai nozare balstās. Vispārējie tiesību principi ir Eiropas Savienības nerakstītās primārās 

tiesības. 

Sakarā ar to, ka normatīvajos aktos nav tieša norādījuma par līgumsoda samērīgumu un 

taisnīgumu, strīds par līgumsoda piemērošanu izlemjams pēc tiesas ieskata saskaņā ar 

Civilprocesa likuma 5.pantā norādīto taisnības apziņu un vispārējiem tiesību principiem. 

Ņemot vērā minēto, nosakot līgumos līgumsodu ir jāatceras, ka pārmērīgi liela līgumsoda 

gadījumā otra līgumslēdzēja puses var vērsties tiesā un iesniegt pieteikumu par samērīga un 

taisnīga līgumsoda noteikšanu. 

Ar līguma atcelšanu zūd pamats turpmāk piemērot tajā paredzēto līgumsodu, taču tas neizslēdz 

tiesības prasīt jau uzkrājušos līgumsodu. 

Nokavējuma procenti ir maksa par naudas vai cita kapitāla lietojumu pēc tam, kad iestājies 

maksājuma pienākums, kas nav sajaucams ar līgumsodu, ko puse apņēmusies ciest līguma 

pienācīgas neizpildes gadījumā (Civillikuma 1753.pants). 

Saskaņā ar Civillikuma 1754.pantu procentiem par nokavējumu vienmēr nepieciešams 

galvenais parāds. Tāpēc noskaidrojams, vai tad, kad atbildētājam tika pieteikta pretenzija, 

galvenais parāds bija vai nebija dzēsts. 

Līgumsodu var pievienot katram līgumam un to var noteikt gan konkrētā naudas summā, gan 

procentos no līguma summas nepienācīgi izpildītās vai neizpildītās daļas, kā arī kombinēti - 

                                                 
38

 M.Iesalnieks. Kā pareizi noslēgt būvniecības līgumu: mvd.riga.lv/uploads/parvaldnieks/p15.3.buvnligums.doc    
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procentu un konkrētas naudas summas veidā, kas maksājama vienreizēji vai par noteiktiem 

līgumsaistību izpildei noteiktiem periodiem pieaugoša soda veidā (par katru dienu, mēnesi, gadu 

u.tml.). 

Līgumsoda apmērs un tā noteikšanas metode jāparedz līgumā. Pie tam jāņem vērā, ka likums 

līgumsoda apmēram neparedz nekādus ierobežojumus un tas atkarīgs tikai no līgumslēdzēju brīvas 

gribas. 

Galvenās atšķirības – procenti nevar pārsniegt pamatparāda summu, bet līgumsoda (kurš arī 

var būt noteikts procentos) pieaugums nav ierobežots, pienākums maksāt procentus var izrietēt no 

likuma, pat ja līgumā tādi nav noteikti, turpretī līgumsodam jābūt pielīgtam. Piemēram, ja līgumā 

noteikts „par 100 Ls parāda nokavējumu maksā vienu procentu dienā”, tad pie 200 Ls pieaugums 

apstājas, bet ja noteikts „par 100 Ls parāda nokavējumu maksā līgumsodu vienu procentu dienā", 

tad teorētiski pieaugums var būt bezgalīgs, t.i., ierobežots tikai ar saistības noilgumu.  
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11. Projekta atskaišu sagatavošana 

11.1. Normatīvo aktu un atbildīgo institūciju 

prasības atskaišu sagatavošanai  

ES struktūrfondu administrējošā sadarbības iestāde izveido dokumentu paraugus, kurus ES 

fondu finansējuma saņēmējs izmanto atskaišu sagatavošanai. 

 Pārskats par mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu 

 Progresa pārskats 

 Maksājumu pieprasījums 

 Iepirkumu plāns 

 Pārskats par PVN summām 

 Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts 

 Izdevumus attaisnojošie dokumenti, piemēram, darbinieku kopējās noslodzes lapa, 

padarītais pilnā slodzē, padarītais daļlaika slodzē, pieņemšanas nodošanas akts. 

Pirmie dokumenti ir jāiesniedz 5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, proti – sadarbības iestādē 

ir jāiesniedz Iepirkumu plāns. Aktualizēto / grozīto iepirkumu plānu var iesniegt arī vēlākajos 

atskaišu posmos. 

11.2. Progresa pārskati 

Progresa pārskats ir galvenais dokuments, kas atspoguļo pārskata periodā paveikto konkrētā 

projekta ietvaros. Progresa pārskatā ietvertas šādas sadaļas: 

 Projekta identifikācija, pārskata identifikācija. Šeit jānorāda ES fonda finansējuma 

saņēmējs, līguma/vienošanās Nr., projekta nosaukums, pārskata numurs un veids 

(pirmais/kārtējais/pēdējais), kā arī pārskata sagatavotājs  

 Projekta aktivitāšu īstenošana. Šajā sadaļā jānorāda projektā īstenotās aktivitātes, 

projektā īstenoto aktivitāšu ietvaros sasniegtie rezultāti, plānotie un noslēgtie iepirkuma 

līgumi līdz pārskata perioda beigām, citi līdz pārskata perioda beigām noslēgtie līgumi. 

 Uzraudzības rādītāji. Ja attiecināms, tad šajā sadaļā norāda, kā projekts sekmējis kopējos 

aktivitātes iznākuma rādītājus un rezultāta rādītājus. 

 Pārbaužu un auditu rezultāti. Šajā sadaļā ietver informāciju par projektā veikto pārbaužu 

un auditu rezultātiem, konstatēto trūkumu novēršanu un ieteikumu ieviešanu. Norāda, vai 

projekta īstenošanas vietā ir bijuši uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi 

un veikti auditi, pārbaudes. 

 Informācijas un publicitātes pasākumi. Norāda, kādi no projektā paredzētajiem 

informācijas un publicitātes pasākumiem ir īstenoti konkrētā pārskata perioda ietvaros. 
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 Problēmas projekta ieviešanas laikā. Šajā sadaļā jānorāda, vai projekta īstenošanas laikā 

ir radušies riski, interešu konflikti, citas problēmas (piem. tehniskas, finansiālas vai 

juridiskas). 

 Projekta mērķu un rezultātu statuss. Šajā sadaļā jānorāda projekta īstenošanas laikā 

veiktais novērtējums attiecībā uz projekta īstenošanas un projekta rezultātu kvalitāti, kā arī 

mērķa grupas apmierinātību; projekta mērķa sasniegšanas apraksts atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapā plānotajam; informācija par sasniegto rezultātu ilgtspējas 

nodrošināšanu pēc projekta īstenošanas atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā plānotajam. 

 Secinājumi un piezīmes. 

 Pārskatam pievienotie pielikumi. 

11.3. Maksājuma pieprasījumi  

Maksājuma pieprasījums ir sadarbības iestādes izstrādāts dokumenta paraugs, kurā ir iepriekš 

definētas sadaļas: 

 Projekta dati. Šajā sadaļā jānorāda vispārīgā informācija par pieprasījumu, t.sk. līguma 

numurs, projekta numurs, pieprasījuma numurs, pieprasītā kopsumma, pieprasītā atmaksa 

no Eiropas Savienības finansējuma, pieprasītā atmaksa no valsts budžeta finansējuma, t.sk. 

šķērsfinansējums, pārskata perioda sākuma un beigu datums, kā arī tas, vai ES fonda 

finansējuma saņēmējs ir saņēmis avansa maksājumu. 

 Attiecināmo izdevumu kopsavilkums. Jānorāda konkrētā projekta apstiprinātās 

attiecināmās izmaksas, iepriekšējos periodos deklarētie attiecināmie izdevumi pa izmaksu 

pozīcijām, kā arī kārtējā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi.  

 Rēķini. Šajā sadaļā norāda visus rēķinus par attiecīgo atskaites periodu, t.sk. darbu 

izpildītājs vai pakalpojumu sniedzējs, izdevumu apraksts, izdevumus pamatojošo un 

samaksas dokumentu numurs un datums, rēķina summas bez PVN, kā arī kopējie 

attiecināmie izdevumi. Visi dati norādāmi atbilstoši projekta izmaksu pozīcijām. 

 Bankas informācija. Norāda ES fondu saņēmēja bankas informāciju. 

 Pamatlīdzekļi un apliecinājums. Šajā sadaļā norāda informāciju par visiem 

pamatlīdzekļiem, kas maksājuma pieprasījuma pārskata periodā radīti vai iepirkti projekta 

ietvaros, daļēji vai pilnībā izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu. Tāpat, 

jānorāda apliecinājums par to, ka Eiropas Savienības fonda pieprasījumā iekļautie 

izdevumi ir veikti, ka tie atbilst Eiropas Savienības fonda projektā paredzētajam, kā arī ir 

attiecināmi saskaņā ar ES un Latvijas prasībām; pieprasījumā iekļautos izdevumus 

attaisnojošie dokumenti ir pieejami u.c. informācija. 
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 Instrukcija. Detalizēts apraksts par to, kā aizpildāms maksājuma pieprasījums.  

11.4. Horizontālās prioritātes (to ieviešana, 

pārskats) 

Pārskats par ES fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un  

horizontālo prioritāšu ieviešanu jāiesniedz reizi gadā kalendārā gada sākumā par iepriekšējo 

kalendāro gadu. Pārskatā ietver šādu informāciju: 

 Projekta identifikācija, pārskata identifikācija. Šeit jānorāda ES fonda finansējuma 

saņēmējs, līguma/vienošanās Nr., projekta nosaukums, pārskata numurs un veids 

(pirmais/kārtējais/pēdējais), kā arī pārskata sagatavotājs.  

 Vienlīdzīgas iespējas. Šajā sadaļā jāiekļauj īstenotās specifiskās aktivitātes ES 

līdzfinansētajā projektā, kas veicinājušas horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” 

principu ievērošanu, un ir veicinājušas vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu ēkās, iekštelpās 

un āra objektos, uz ielām, ietvēm un sabiedriskajā transportā, kā arī informāciju un 

tehnoloģiju jomā. Specifiskās aktivitātes piemērs: Izveidota autostāvvieta personām ar 

invaliditāti, Izveidota uzbrauktuve (vai rampa, pacēlājs, panduss), pa kuru ēkā ērti var 

iekļūt persona, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personas ar bērnu ratiņiem, ēkā izveidotās 

durvis nodrošina ērtu pārvietošanos personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar 

bērnu ratiņiem (piemēram, atbilstošs durvju platums, automātisks mehānisms, pietiekami 

ilgs fiksēšanās laiks), u.tml. Šajā sadaļā arī jānorāda labās prakses piemēri, kas veicinājuši 

horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” principu ievērošanu. 

 Informācijas sabiedrība. Šajā sadaļā jānorāda izveidoto vai uzlaboto komunikāciju tīklu 

skaits, izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaits, iegādāto datortehnikas vienību 

skaits, elektronizēto sabiedrisko pakalpojumu skaits, uzlaboto sabiedrisko elektronisko 

pakalpojumu skaits ar paaugstinātu elektronizācijas līmeni, apmācīto cilvēku skaits IKT 

jomā, kā arī citas aktivitātes, kuras veicina informācijas sabiedrības attīstību. 

11.5. Citi dokumenti 

Projekta līgumā iekļautos nosacījums ir iespējams grozīt tikai pēc saskaņošanas ar sadarbības 

iestādi. Grozījumu pieprasījuma veidlapa (piemērs): 

Nr.p.k. Vieta tekstā  

(norādīt attiecīgo 

Vienošanās 

1.pielikuma 

punktu) 

Spēkā 

esošā 

redakcija 

Piedāvātā 

redakcija 

Pamatojums 

(jāsniedz 

informācija, kas 

pamato grozījumu 

nepieciešamību) 

Pielikumā pievienotie 

dokumenti (obligāti 

jāpievieno Vienošanās 

1.pielikuma punkta 

piedāvātā redakcija) 
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Iepirkumu plāns ir jāiesniedz sadarbības iestādē piecu dienu laikā pēc projekta līguma 

parakstīšanas ar finansētāju. Iepirkuma plāns ietver standarta informāciju par projektu un 

finansējuma saņēmēju, kā arī tabulu, kurā norāda visus projektā plānotos iepirkumus, to līguma 

priekšmetu, paredzamo līgumsummu, plānoto iepirkuma procedūru, kā arī plānoto iepirkuma 

procedūras izsludināšanas termiņu (piemērs):  

Nr. 
Līguma 

priekšmets 

Paredzamā 

līgumcena 

Iepirkuma 

procedūra 

Iepirkuma procedūras 

izsludināšanas termiņš 

1.     

2.     

 

Sadarbības iestāde pārbauda iesniegtos iepirkuma plānus, un nosūta tos arī Iepirkumu 

uzraudzības birojam (IUB). IUB izlases veida var pārbaudīt iepirkumu dokumentāciju un 

iepirkumu procedūru īstenošanu, un, negatīva IUB atzinuma gadījumā sadarbības iestāde var lemt 

par attiecīgā iepirkuma izdevumu vai to daļas neattiecināšanu. 

Papildus šiem dokumentiem, finansējuma saņēmējs līdz ar kārtējo atskaiti iesniedz pārskatu 

par pievienotās vērtības nodokļa summām, kuras struktūrfonda finansējuma saņēmējs pārskata 

periodā paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās. 

11.6. Atskaišu sagatavošanas plānošana, atbildību 

sadalījums, regularitāte  

Atskaišu sagatavošana ir jāplāno kā viena no aktivitātēm projektā plānošanas stadijā, par šīs 

aktivitātes īstenošanu jānozīmē atbildīga persona, kā arī citu projekta komandas dalībnieku 

pienākumos var iekļaut prasību veikt konkrētas darbības atskaišu sagatavošanai. Ir jāievēro trīs 

galvenie principi, lai atskaišu sagatavošana būtu pārskatāma, kontrolējama un nepatērētu daudz 

laika pirms atskaites iesniegšanas: 

 Pirmkārt, ir jāizveido elektroniska vietne projekta failu glabāšanai, kura jāstrukturē 

atbilstoši projekta aktivitātēm un atskaišu periodiem.  

 Otrkārt, visiem projekta dokumentiem, maksājuma uzdevumiem ir jābūt elektroniskā 

formā (arī ieskanētiem, ja nav elektroniska oriģināla).  

 Treškārt, visi dokumenti jānoglabā elektroniski uzreiz pēc to radīšanas un apstiprināšanas, 

t.sk. visas projekta aktivitātes ir jādokumentē/jāapraksta to norises laikā vai uzreiz pēc 

pasākumu beigām, tāpat ar projekta sanāksmēm un sanāksmju protokoliem, veikto 

maksājumu dokumentiem, īstenoto iepirkumu dokumentiem (t.sk. pretendentu 

piedāvājumi) – visi šie dokumenti elektroniski jānoglabā projekta elektroniskajā vietnē. 

Šādi elektroniskā veidā sakārtota dokumentu sistēma sniedz virkni priekšrocību: 
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 Dokumentu sagatavošanai ir nozīmētas konkrētas atbildīgās personas. 

 Dokumentu sagatavošanas progresam iespējams sekot līdzi, īstenojot, piemēram, kvalitātes 

kontroli. 

 Atskaites gatavošanas laikā dokumentu apkopošana neprasīs vis dienas, bet gan pāris 

stundas, dodot projekta vadībai iespēju koncentrēties uz būtiskiem saturiskiem 

jautājumiem. 

 Elektroniski apkopotus atskaiti var nosūtīt sadarbības iestādei ar drošu elektronisko 

parakstu ar laika zīmogu. Tādējādi, ietaupās gan papīra, gan kopēšanas un drukāšanas, gan 

pasta sūtījuma un aplokšņu izdevumi. 

Par pamatu šādas aktivitātes darba uzdevumam ir jāņem sadarbības iestādes definētais 

izdevumus attaisnojošo un rezultātus apliecinošo dokumentu saraksts, progresa ziņojums un 

maksājumu pieprasījums, lai tādējādi precīzi varētu izpildīt aģentūras prasības. Neskaidrību 

gadījumā sadarbības iestādes parasti aicina finansējuma saņēmējus griezties ar saviem 

jautājumiem, lai jau savlaicīgi tos atrisinātu. 

Atskaišu sagatavošanas plānošana ir jāapvieno ar dokumentu izstrādi, kas ir jāpievieno, 

sagatavojot projekta progresa dokumentus par 1.pārskata periodu, t.sk.  

 Projekta vadības organizācijas apraksts, t.sk., kā tiek nodrošināta iekšējā kontrole pār 

projekta īstenošanu. 

 Projekta grāmatvedības organizācijas apraksts, t.sk. kontu plāns projektam.  

 Projekta lietu nomenklatūra. 

Papildus šiem, atbildības par atskaišu plānošanu un dokumentu sagatavošanu iekļaujamas 

projekta darbinieku darba līgumu pielikumos – darba pienākumu aprakstos. 

Papildus ieguvumiem, kas saistīti ar atskaišu sagatavošanu, šādai atskaišu sagatavošanas 

plānošanai un atskaišu elektroniskas sagatavošanas sistēmai ir arī ilgtermiņa ieguvumi, jo atskaites 

sagatavošanas process kļūst par organizācijas zināšanu pārvaldības procesa sastāvdaļu. 
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27.attēls „Projekta vadība
39

” 

Tādējādi, tiek izveidots sistēmisks process, kas efektīvi iegūst, apkopo, nodod un izmanto 

aktuālās zināšanas, labākās pieredzes un metodes, un sekmē organizācijas ilgtspēju un 

konkurētspēju. Šāda sistēma efektīvu izmanto organizācijas rīcībā esošās zināšanas, t.sk.: 

 Dokumentu paraugi, veidlapas. 

 Projekta procesi un vadlīnijas. 

 Apkopotā darbinieku pieredze un zināšanas 

 Darbu sarakstu paraugi, „checklists”. 

 Īstenoto projektu dokumentācija. 

 Ekspertu, profesionāļu datubāze. 

 Partneru datubāze. 

 Finansētāju datubāze. 

 Labās prakses piemēri. 

 Izvērtēšanas ziņojumi. 

Būtiski, lai šīs zināšanas un informācija ir pieejamas elektroniski, ar meklēšanas iespējām, lai 

to būtu iespējams izmantot turpmākā organizācijas darbībā vai projektu vadības procesā visā 

pašvaldībā un pašvaldības iestāžu tīklā. 

 

                                                 
39

 Avots: Autora izstrādāta shēma 
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prasības 
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12. Projekta publicitātes prasības 

12.1. Obligātā ES vizuālā identitāte  

Vizuālo identitāti publicitātes pasākumiem nosaka tiesību akti, kas regulē konkrētā fonda 

projektu ieviešanu. Institūcijas, kas ir atbildīgas par fondu projektu plānošanu, ieviešanas 

uzraudzību, mēdz izstrādāt detalizētus skaidrojumus, kā tiesību aktos minētās prasības ir 

ieviešamas. Tā, piemēram, 2007. – 2013.gada plānošanas periodam ir izdotas ES fondu 

publicitātes vadlīnijas finansējuma saņēmējiem no Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās 

attīstības fonda un Kohēzijas fonda. Vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz vadlīnijas izstrādātas, 

balstoties uz Komisijas regulas (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz 

noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus 

noteikumus par ERAF, ESF un KF, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 

1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu 1.daļu “Informācija un publicitāte”.  

Komisijas regulā Nr.1828/2006 noteiktās obligātās prasības: 

1) 8. panta otrās un trešās daļas nosacījumi: ja projekta kopējās ES fonda un nacionālā 

līdzfinansējuma izmaksas pārsniedz 350 000 LVL (500 000 EUR) un projekta ietvaros 

iegādātas iekārtas vai veikti infrastruktūras uzlabošanas vai būvniecības darbi, finansējuma 

saņēmējs nodrošina:  

 informatīvo stendu projekta īstenošanas laikā projekta īstenošanas vietā;  

 pastāvīgu informatīvu plāksni sešu mēnešu laikā pēc projekta noslēguma. 

2) 8. panta ceturtās daļas nosacījumi:  

Citos ES fondu projektos finansējuma saņēmējs nodrošina projektā iesaistīto u.c. personu 

informēšanu par to, ka projektu finansē 

attiecīgais ES fonds – ESF, ERAF vai KF.  

Līdz ar to finansējuma saņēmējs īsteno 

projekta publicitāti atbilstoši projekta 

iesnieguma veidlapā plānotajam, piemēram,  

 nodrošina informatīvo plāksni telpās,  

 sagatavo un izplata paziņojumus 

plašsaziņas līdzekļiem,  

 ievieto informāciju mājaslapā,  

 sagatavo un izplata informatīvos materiālus,  

 rīko informatīvos pasākumus u.tml. 

Lai nodrošinātu pareizu logo uzbūvi, 

izmēru un krāsas, projekta publicitātei 

lietojamos logo lejuplādē tikai no 

uzticama avota, piemēram, mājas lapas 

www.esfondi.lv.  

 

http://www.esfondi.lv/
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3) Papildus projekta iesnieguma veidlapā noteiktajam finansējuma saņēmējs var īstenot virkni 

citu informatīvo pasākumu, piemēram: 

 nodrošināt uzlīmes ar ES un attiecīgā ES fonda logo uz projekta ietvaros iegādātajām 

kustamajām lietām,  

 ievietot atsauci uz attiecīgā ES fonda finansējumu ikvienā projekta dokumentā vai 

informatīvajā materiālā,  

 veidot drukātus informatīvos, reprezentatīvos un audiovizuālos materiālus un projektu 

fotogrāfiju albumus,  

 sasaukt preses konferences, izvietot 

plakātus projekta īstenošanas vietās 

u.tml.  

4) 9. panta nosacījumi: 

Ikviena ES fonda projekta informatīvajos 

un publicitātes pasākumos jānodrošina 

šādu elementu lietošana: 

 ES logo (karogs) ar norādi „Eiropas 

Savienība”,  

 attiecīgais ES fonda logo atbilstoši šajās vadlīnijās aprakstītajam, 

 sauklis „ieguldījums tavā nākotnē”. 

5) Maza apjoma projektos var netikt nodrošināta atsauce uz attiecīgo ES fondu un sauklis
40

. 

Publicitātes vadlīnijas detalizēti skaidro obligāto prasību ieviešanu – stendu izmērus, logo 

izmērus un krāsas un citus saistītos jautājumus. Specifisku jautājumu gadījumā šeit var iepazīties 

ar papildus skaidrojumiem, vadlīnijām un apkopojošu prezentāciju 

www.esfondi.lv/page.php?id=1178. 

12.2. Vizuālā identitāte projekta komunikācijas 

nolūkiem 

Projekta vizuālās identitātes izstrāde ir 

nozīmīga projekta komunikācijas plāna daļa. 

Uzsākot projektu, ja organizācijai ir pieejami 

resursi projekta ietvaros (attiecināmās izmaksas) 

vai ārpus tā, ir iespējams izstrādāt kopīgu projekta „tēlu”, piemēram, logo, izmantojamās krāsas, 

                                                 
40

ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijas ES fonda finansējuma saņēmējiem, Rīga, 

2009, 4.-5.lpp. 

Pirms projekta uzsākšanas, rūpīgi ir 

jāiepazīstas ar vienošanās par projekta 

ieviešanu noteiktajām publicitātes un 

informēšanas pasākumu prasībām, kā 

arī jāievieš publicitātes pasākumi, kas 

iekļauti projekta pieteikuma veidlapā! 

Izpēti kā savu produktu un pakalpojumu 

vizuālo atpazīstamību veido privātie 

uzņēmumi un pārņem labo praksi! 

 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=1178
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materiālu dizainu u.tml. Īpaši svarīgi tas ir projektos, kas ir vērsti uz ārējām mērķgrupām, 

atpazīstamību. Vienlaikus vizuālo identitāti var izmantot arī projektu iekšējām mērķgrupām, 

veidojot projekta komandas identitāti. Plānojot projektu, var pievērst uzmanību vairākām projekta 

sadaļām, kas var būtiski ietekmēt plānoto vizuālo identitāti un komunikācijas aktivitātes – projekta 

nosaukumam, mērķim, aktivitāšu dizainam. 

12.3. Projekta komunikācijas piemērošana 

mērķgrupām 

Projekta ieviešana skar plašu mērķgrupu loku 

– ne tikai tās, kuru iesaisti atbalsta finansētājs. 

Vairākas no tām var nozīmīgi ietekmēt projekta 

rezultātu ilgtspēju, citas – sniegt papildus resursus 

projekta ieviešanai. Tāpat dažādām grupām var būt 

atšķirīgi efektīvākie informācijas nodošanas kanāli, 

piemēram, jaunieši pārsvarā izmanto sociālos tīklus, 

ģimenes apmeklē veikalus, seniori – vietējo 

doktorātu u.tml.  

Lai apzinātu saistītās mērķgrupas, ir jādomā, kādu personu loku ietekmē projektā risināmā 

problēma un plānotās aktivitātes, projekta rezultāti – pēc iespējas „plašāk”. Vidēji katrā projektā 

var identificēt tuvu 20 mērķa grupām jeb saistītajām pusēm. 

Pēc saistīto pušu apzināšanas, veic saistīto pušu analīzi, katrai no tām izvērtējot: 

 būtiskākos raksturlielumus – kur mērķgrupa atrodas, cik liels ir tās skaits un jebkurus citus 

parametrus, kas ir tai nozīmīgi; 

 novērtē mērķgrupas interesi; 

 novērtē mērķgrupas resursus – laika, finanšu, materiālos, jebkurus citus; 

 identificē komunikācijas kanālus, kas vislabāk atbilst mērķgrupai. 

Vērtējumu var veikt noteiktā punktu skalā vai ar „zems”, „vidējs”, „augsts” – atbilstoši 

vērtētājam pieejamai informācijai, lai šo darbību veiktu adekvāti, no konkrētās mērķgrupas 

perspektīvas. 

Pēc saistīto pušu novērtējuma veikšanas, identificē mērķgrupas, kurām ir augstākā interese, 

kurām zemākā, kurām augstākie resursi, kurām zemākie un atbilstoši plāno projekta 

komunikāciju, aktivitāšu fokusu u.tml. 

Projekta komunikācijas izstrādē 

izmantojam sociālo tīklu sniegtās 

iespējas, radošas pieejas, lai ar pēc 

iespējas mazāk resursiem sasniegtu pēc 

iespējas vairāk mērķgrupu! 
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13. ES struktūrfondu regulējošā dokumentācija 

13.1. ES fondu organizatoriskās vadības struktūra 

– esošā un plānotā 

ES fondu vadību, uzraudzību, ieviešanu nosaka tiesiskais regulējums. 2007. – 2013.gada 

plānošanas periodā organizatoriskā struktūra ir redzama 28.attēlā. 

 

28.attēls „2007. – 2013.gada plānošanas perioda ieviešanas struktūrshēma
41

” 

Vadošās iestādes funkcijas veic Finanšu ministrija, un tās pienākums ir nodrošināt ES 

fondu vadību un īstenošanu. Vadošā iestāde, sadarbojoties ar atbildīgajām iestādēm un 

konsultējoties ar sociālajiem, nevalstiskā sektora un reģionālajiem partneriem, izstrādā 2007.-

2013.gada plānošanas dokumentāciju, tādējādi nodrošinot partnerības principa ievērošanu 

plānošanas dokumentu sagatavošanā, kā arī nodrošinot struktūrfondu un KF starpnozaru 

koordināciju. Tāpat vadošā iestāde nodrošina datorizētās ES fondu vadības informācijas 

sistēmas izveidošanu un uzturēšanu, ES fondu izvērtēšanu un komunikācijas vadību.  

                                                 
41

www.esfondi.lv Skatīts 01.04.2013.  

http://www.esfondi.lv/
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Atbildīgās iestādes veic starpniekinstitūciju  funkcijas: piedalās plānošanas dokumentu 

izstrādē, izstrādā ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, atbilstoši plānošanas 

dokumentiem nodrošina attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, 

projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu un projektu 

īstenošanā un iesniedz vadošajā iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un 

projektu īstenošanas uzlabošanu. 

Par aktivitāti atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, kā arī kompetences sadalījums starp 

tām noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru kabinets, un 

tās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas vai daļu no tām. 

Sadarbības iestādes veic 

starpniekinstitūciju  funkcijas: piedalās 

plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā ES 

fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus, 

atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošina 

attiecīgās ES fondu aktivitātes projektu 

iesniegumu atlasi un vērtēšanu, projektu 

īstenošanas uzraudzību un kontroli, analizē problēmas ES fondu aktivitāšu un projektu īstenošanā 

un iesniedz vadošajā iestādē un uzraudzības komitejā priekšlikumus par aktivitāšu un projektu 

īstenošanas uzlabošanu.  

Par aktivitāti atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde, kā arī kompetences sadalījums starp 

tām noteikts darbības programmas papildinājumā, kuru apstiprina Ministru kabinets.  Sadarbības 

iestādes Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īsteno daļu no starpniekinstitūcijas funkcijām 

Maksājumu iestādes funkcijas pilda Valsts kase, un tās pienākums ir veikt maksājumus ES fondu 

projektu ietvaros un veikt šo maksājumu finanšu uzskaiti. 

Revīzijas iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrijas ES fondu revīzijas 

departaments. Revīzijas iestādes (skat. struktūrshēmu) galvenie uzdevumi ir: 

 Sniegt neatkarīgu atzinumu Eiropas Komisijai un donorvalstīm par vadības un kontroles 

sistēmu, veicot sistēmu auditus; 

 Sniegt neatkarīgu atzinumu Eiropas Komisijai un donorvalstīm par deklarēto izdevumu 

likumību un attiecināmību. 

Uzraudzības komiteja (UK) izveidota, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu ieviešanas 

uzraudzību atbilstoši darbības programmās noteiktajām prioritātēm un mērķiem. Uzraudzības 

komiteju vada vadošās iestādes vadītājs un kurā iekļauti pārstāvji no vadošās iestādes, 

atbildīgajām iestādēm, sadarbības iestādēm, maksājuma iestādes, revīzijas iestādes, sertifikācijas 

Seko līdzi informācijai savas jomas 

sadarbības iestāžu mājas lapās – tās 

publicē arī citus pieejamos finanšu 

avotus, pasākumus, aktualitātes! 
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iestādes, kā arī sociālie, nevalstiskā sektora un reģionālie partneri. Uzraudzības komitejai ir 

izveidotas divas apakškomitejas – ERAF un KF līdzfinansēto Darbības programmu apakškomiteja 

un ESF līdzfinansētās Darbības programmas apakškomiteja
42

. 

13.2. ES tiesiskais regulējums  

Struktūrfondu tiesiskais regulējums 2007. – 2013.gada plānošanas periodā aptver dažāda 

līmeņa tiesību aktus – ES tiesību aktus, Latvijas Republikas tiesību aktus, kā arī Valsts 

stratēģiskais ietvardokuments, darbības programmas un to papildinājumi, kas pieejami šeit 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=777.  

Ar konkrēto projektu konkursu saistītā dokumentācija ir pieejama sadarbības iestādes (tās, 

kas izsludinājusi konkursu) mājas lapā. Turpat pieejama arī cita aktuālā informācija – informatīvie 

pasākumi, kur tiek sniegts tiesību aktu skaidrojums, atbildes uz jautājumiem u.tml. 

Lai sekmētu projektu izstrādes kvalitāti, institūcijas mēdz izstrādāt dažādas vadlīnijas, kas 

detalizēti skaidro noteiktās prasības un to piemērošanu.  

13.3. Projekta vadītājam nepieciešamā 

dokumentācija – projekta izstrādes un ieviešanas 

posmi 

Projekta izstrādes posmā projekta vadītājs iepazīstas ar visu ar izstrādi saistīto dokumentāciju: 

 Ar projektu konkursu saistītajiem dokumentiem, kas publicēti sadarbības iestādes mājas 

lapā; 

 Ar projekta izstrādes jomu saistītajiem dokumentiem – plānošanas dokumentiem, tiesību 

aktiem, citu saistīto informāciju. 

Projekta izstrādes gaitu dokumentē, apkopojot izmantoto informāciju un saglabājot to līdz 

ziņai par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Šāda informācija ir, piemēram, 

par mērķgrupu, informatīvie materiāli, statistika u.tml. Jāatceras, ka projektus var apstiprināt arī 

citās kārtās vai piešķirot papildus finansējumu, tāpēc ar projekta izstrādi saistītā obligātā 

dokumentācija jāglabā ilgāku laika periodu. 

Projekta ieviešanas posmā projekta vadītājs organizē projekta lietvedību, atbilstoši tiesību 

aktiem par projekta lietvedību, uzglabājot ar aktivitāšu ieviešanu saistīto informāciju veidā, kas 

nodrošina ērtu lietošanu gan projekta komandai, gan pārbaudītājiem.  

                                                 
42www.esfondi.lv Skatīts 01.04.2013. 

http://www.esfondi.lv/page.php?id=777
http://www.esfondi.lv/
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14. Projekta rezultātu uzturēšana 

14.1. Pārbaudes projektā 

Pārbaudes projektā var veikt virkne iestāžu, kas saistītas ar struktūrfondu vadību un 

uzraudzību – vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, 

sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde. Minētās 

iestādes var veikt arī pārbaudes projekta 

īstenošanas vietā, atbilstoši 2010.gada 16.februāra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.140 „Kārtība, 

kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, 

sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic 

pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas 

vietā. 

Pārbaužu veikšanas laikā projekta vadītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju, kura 

pastāvīgi tiek apkopota projekta ieviešanas laikā, atbild uz pārbaudītājus interesējošiem 

jautājumiem. 

Lai nodrošinātu projekta ieviešanas atbilstību tiesību aktiem, projektā var tikt uzturēta 

iekšējās kontroles sistēma vai – vienkāršākajā veidā – aptverošs darba plāns, kas nosaka veicamos 

uzdevumus, termiņus, atbildības un šī plāna ieviešanas kontrole. 

14.2. Projekta slēgšana 

Pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas, projekta vadītājs organizē projekta slēgšanu, sakārtojot 

un pārbaudot visu saistīto dokumentāciju, sagatavojot atskaites, 

nodrošinot dokumentācijas saglabāšanu, atbilstoši tiesību aktiem 

par projekta lietvedību.  

Vienlaikus nedrīkst aizmirst arī par projekta komandas 

darba novērtēšanu, projekta stipro pušu un izaicinājumu apzināšanu, lai mācītos no kļūdām. 

Tikpat nozīmīga ir projekta komunikācijas slēgšana, nodrošinot informācijas sniegšanu 

saistītajām pusēm par projekta rezultātiem, un nododot tālāku komunikāciju personai, kas būs 

atbildīga par projekta rezultātu uzturēšanu. 

 

 

Pārbaudes projekta aktivitātēs var veikt 

arī citas iestādes, kuras veic kontroles 

savu funkciju ietvaros, piemēram, 

Veselības inspekcija, Pārtikas un 

veterinārais dienests un citas. 

 

Neaizmirstam svinēt 

uzvaras! 
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14.3. Projekta rezultātu apkopšana un uzturēšana, 

pieejas informācijas uzkrāšanai un glabāšanai  

Projekta vadītājs pēc projekta slēgšanas šķiro projektā uzkrāto informāciju, izvērtējot, kura ir 

klasificējama kā pierādījumi rezultātu sasniegšanai un kura ir 

projekta gaitā radusies papildinformācija, kuru var izmantot 

tālāk darbā saistītās puses. Pierādījumus sakārto strukturēti, pa 

projekta aktivitātēm, nodrošinot sasaisti ar finanšu 

dokumentāciju, iepirkumu dokumentāciju un citu saistīto 

dokumentāciju pēc vajadzības. Šāda pieeja nodrošinās 

informācijas izsekojamību arī pēc vairākiem gadiem, personāla nomaiņas gadījumā. 

Ja vienošanās par projekta ieviešanu paredz īpašus noteikumus rezultātu uzturēšanai 

(piemēram, dažādām iekārtām, sistēmām, mājas lapai, ēkām u.tml.), jānodrošina to ievērošana. 

14.4. Projekta zināšanu vadība  

Lai sekmētu efektīvāku darbu pie projektiem nākotnē, zināšanu nodošanu citiem, kas arī 

strādā pie līdzīgu projektu ieviešanas, projekta slēgšanas posmā 

projekta komanda veic projektā iegūto zināšanu strukturēšanu, 

izvērtēšanu un uzglabāšanu.  

Projekta komanda apkopo projekta veiksmes un 

neveiksmes, meklējot to cēloņus, projektā izvēlētās darbības, lai 

mazinātu kļūdas, to ietekmi. Iegūto informāciju var sastrukturēt 

pa jomām, tā veidojot pārskatāmu iegūto zināšanu lauku. 

Informāciju var izvietot visiem ar projektu vadību saistītajiem darbiniekiem pieejamā vietā, 

piemēram, iekštīklā, koplietošanas vietnē vai pārrunāt darbinieku sanāksmē. 

Projekta izvērtēšanas nozīmīgs posms ir arī tālākā rīcība, lai novērstu kļūdu cēloņus, tādējādi, 

samazinot to negatīvo ietekmi uz nākotnes projektiem. Šādas darbības var prasīt vienkāršākus 

risinājumus, piemēram, atsevišķa lietvedības koda ieviešanu, līdz pat sarežģītākām kā iepirkumu 

procesa izstrāde un novērtēšana, vai resursietilpīgākām kā darbinieku apmācība. 

Izmantojam e-iespējas 

informācijas sistematizēšanā 

un uzglabāšanā! 

 

Atceramies, ka 80% 

projekta neveiksmju ir 

procesos, tikai 20% - 

cēloņos! 

 



Rokasgrāmata par projektu vadīšanu (projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/105) 

 

171  

 

Pielikumi 

 

1. nodaļas 1.pielikums „Projektu dokumentācijas sagatavošanas paraugi”.  

1.nodaļas 2.pielikums  „Projekta dokumentācijas sistematizācija”. 
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1.nodaļas 1.pielikums 

Projektu dokumentācijas sagatavošanas paraugi 

 

 

 APSTIPRINU 

XXX  

projekta vadītājs __________ 

paraksts 

    ____________ 

 paraksta atšifrējums        

  ___________ 

datums. 

AKTS 

 __________ 

  

 Par __________                 

  

 Pamats:_______________________________________________________ 

  

 ______________________________________________________________ 

 Komisijas sastāvs: 

   priekšsēdētājs   -amats, vārds, uzvārds 

   komisijas locekļi  - amats, vārds, uzvārds 

       -___________________ 

 Komisijas darbā piedalījās   -amats, vārds, uzvārds 

 Komisija laikā no_______________līdz______________X vietās pārbaudīja  

 (iepazinās, izskatīja, pieņēma u.c.). 

 Komisija konstatē____________________________________________ 

 Komisija ierosina________________________________________________ 

 Akts sastādīts_______eksemplāros:_________________________________ 

  

 ______________________________________________________________ 

 Pielikumā:_____________________________________________________ 

 (ja aktam pievieno kādus dokumentus, norāda kādus, uz cik lapām  

 ______________________________________________________________ 

 Komisijas priekšsēdētājs  /paraksts/ /paraksta atšifrējums/    

 Komisijas locekļi   /paraksts/ /paraksta atšifrējums/      
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“institūcijas nosaukums” 

Reģ. Nr.0435678 

Upes iela 2, Smiltene, LV-0000 

Tālr.: 0000000, e-pasts xxx@xxx.lv 

________________________________________ 

IZZIŅA 

Smiltenē 

  

          Adresāts 

03.04.2012.         Nr_____  

        

         

 Izsniegta______________XXX institūcijas nosaukums, amata nosaukums,   

 vārds, uzvārds 

 ____par to, ka__________________(konkrētais fakts par ko izziņa izsniegta). 

 

 Pilnvarotā persona  /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/ 

 Izziņas sastādītāja /Paraksts/ /Paraksta atšifrējums/ 

 

    

 

 

Gadījumos, ja projekta dokumentus raksta uz institūcijas veidlapas! 

 

 

 

 

 

mailto:upe@lg.gov.lv
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Uz veidlapas! 

PILNVARA 

Smiltenē 

 03.09.2012.        Nr.   

       

  Pilnvara izsniegta ___________________darbiniekam___________ 

 ____________________, personas kods _________ – ___________, par to, ka viņam  

 tiek uzdots pārstāvēt XXX “________________” intereses visās Latvijas Republikas  

 tiesu instancēs, visos jautājumos, kas saistīti ar līguma starp XXX “______________” 

 un__________________________ līguma izpildi. ___________________ tiek 

 pilnvarots XXX “___________” vārdā parakstīt jebkādus dokumentus, iesniegt 

dokumentus, saņemt izpildrakstus, sniegt paskaidrojumus, saņemt Tiesas piespriestos naudas 

līdzekļus un/vai mantu, slēgt izlīgumu, kā arī veikt visas citas Civilprocesa likumā paredzētās 

procesuālās darbības. _____________________ tiek pilnvarots,  nepieciešamības gadījumā 

uzturēt prasību apelācijas instancē, iesniegt blakus sūdzības. 

  Pilnvara nav pārpilnvarojama trešajām personām. 

 Pilnvara derīga līdz galīgā sprieduma izpildei. 

 _____________________ parakstu apliecinu 

 /Amats/  / paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 

 z.v. 
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Uz veidlapas! 

Rīkojums 

Smiltenē 

 2012.gada 25.septembrī     Nr. 

 Par pretendentu atlases konkursa izsludināšanu uz projekta eksperta amatu 

 Izsludināt oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” pretendentu  atlases konkursu uz  

XXX projekta eksperta amatu. 

 1.Izveidot pretendentu atlases konkursa komisiju šādā sastāvā: 

 Komisijas priekšsēdētājs – projekta vadītāja vietnieks ____, komisijas  locekļi- 

grāmatvede- ______, projekta eksperte – _________. 

 2. Kontroli par rīkojuma izpildi uzdot ekspertam _______. 

 Projekta vadītājs   /paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 

 Iepazinos: /datums/ /paraksts/  

 /izstrādātāja amats/vārds/uzvārds/tālrunis/e-pasts/ 
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Uz veidlapas! 

Rīkojums 

Smiltenē 

 2012.gada 26.oktobrī     Nr. 

 Par darba tiesisko attiecību uzsākšanu ar ________ 

  Uzsākt darba tiesiskās attiecības ar ______ (pers.kods ____-______) no 2013.gada 

________, nosakot mēnešalgu LVL 190,- (viens simts deviņdesmit latu 00 santīmi). 

 Pamats:  

 1. Konkursa komisijas 2013.gada _______ protokols  Nr.15; 

 2. _vārds, uzvārds______ 2013.gada _______ iesniegums; 

 3. Darba līgums Nr.32 (Darba likuma 40.panta pirmā daļa). 

 Projekta  vadītājs  /paraksts/   /paraksta atšifrējums/ 

 Iepazinos: /datums/ /paraksts/  

 /izstrādātāja amats/vārds/uzvārds/tālrunis/e-pasts/ 
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Uz veidlapas! 

RĪKOJUMS 

Smiltenē 

Datums         Nr. 

Par ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu ________ 

 Piešķirt (amats)________ vārds, uzvārds (personas kods _____-______) ikgadējo 

atvaļinājumu no 2013.gada __.maija līdz ___.jūnijam, 4 kalendārās nedēļas (par darba laiku no 

2012.gada ____ līdz 2013.gada _____). 

 Pamats: _vārds,uzvārds____ 06.04.2013. iesniegums. 

 

 /Amats/ /paraksts/ /paraksta atšifrējums/ 
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1.pielikums  

 (datums) darba līgumam Nr._ 

Vienošanās 

par grozījumu (datums) darba līgumā Nr._ 

  

(institūcijas xxx projekta nosaukums) tās vadītāja (vārds, uzvārds), no vienas puses, un (projekta 

nosaukums) eksperte _____, no otras puses, vienojas: 

papildināt (datums) darba līguma 6.8. punktu ar tekstu- darba līguma termiņš tiek pagarināts līdz 

(datums). Citi darba līguma nosacījumi netiek mainīti. 

 Darba devējs    Darbinieks 

 Amats/paraksts/    Amats/paraksts/ 

  /paraksta atšifrējums/    /paraksta  
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APSTIPRINU 

 /Institūcijas xxx projekta nosaukums//amats/  

 /paraksts/paraksta atšifrējums/ 

 ,/datums/ 

Darba nodošanas - pieņemšanas akts 

Smiltenē 

 

 Datums 

  Pamatojoties uz ___ noslēgto ____  līgumu Nr.__ starp /Institūcijas xxx projekta 

nosaukums/ un /vārds, uzvārds (turpmāk tekstā- Puses), /Institūcijas nosaukums xxx projekta/, 

/pilnvarotās personas vārds, uzvārds/ personā apliecina, ka /vārds, uzvārds veicis dokumentu un 

lietu izvērtēšanu, aprakstījis un noformējis /lietu skaits cipariem, vārdiem/ lietas . Sastādījis lietu 

aprakstus, aktu par dokumentu iznīcināšanu, vēsturisko izziņu / par kādiem gadiem/.Darbs 

paveikts labā kvalitātē un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

 Šis akts ir pušu savstarpējo norēķinu pamats saskaņā ar __ noslēgto līgumu Nr.___. 

 Akts sastādīts divos eksemplāros, katrai līgumslēdzēja pusei 1 eksemplārs. Abiem 

eksemplāriem vienāds juridisks spēks. 

 IZPILDĪTĀJS    PASŪTĪTĀJA PILNVAROTA 

             

    PERSONA 

 /paraksts/paraksta atšifrējums/ /paraksts/paraksta atšifrējums/   
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 1.nodaļas 2.pielikums 

Projekta dokumentācijas  sistematizācija  

 

Šeit norādīta projekta dokumentu sistematizācija lietās un uzskaites secība projekta lietu 

nomenklatūrā. Katram apstiprinātajam projektam veido atsevišķu lietu vai vairākas lietas atkarībā 

no projekta un ar tā īstenošanu saistīto dokumentu kopuma, ievērojot normatīvajos aktos un 

līgumā norādītās prasības. 

Maza projekta dokumentu sistematizācija  

  

(dokumenti sistematizēti vienā lietā, lietas ietvaros atdalīti ar starplikām) 

 

 

1. Projekta pieteikums 

 

2. Projekta līgumi (finansētāji, īstenotāji) 

 

3. Projekta sarakste (t.sk. e-pasta, fakss) 

 

4. Projekta darba grupas sēžu protokoli ar pielikumiem 

 

5. Projektu finanšu pārskati  

 

6. Projekta iepirkuma dokumenti 

 

7. Projekta darbinieku līgumi (darba līgumi, autorlīgumi u.c.) 
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Vidēja vai l iela projekta dokumentu sistematizācija  

(dokumenti sistematizēti  hierarhiski, vairākās lietās)  

A - šajā līmenī sistematizē projekta vadības dokumentus piemēram, lieta 1.1- Projekta pieteikums, 

1.2-Projekta sadarbības līgumi, 1.3- Projekta vadības sēžu protokoli u.c.). 

 

B - šajā līmenī sistematizē ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus( piemēram, projekts saistīts 

ar darbinieku apmācību, tad 2.1- Mācību programmas, 2.2- Mācību plāni, 2.3- Mācību izdales 

materiāli u.c.). 

 

C - šajā līmenī sistematizē ar projekta atbalsta funkcijām saistītos dokumentus- grāmatvedība, 

personāls, iepirkums ( piemēram, 3.1Projekta finanšu pārskats, 3.2 Projekta ceturkšņu atskaites, 

3.3Virsgrāmata u.c.). 

(sk. MK noteikumu Nr. 748 un MK noteikumu Nr.117 prasības- pilnie normatīvo aktu nosaukumi 

sk.1.1. nodaļā). 

Finansējuma saņēmējam: 

 jāsaglabā visi ar projektu saistīto dokumentu oriģināli vai to atvasinājumi ar juridisku 

spēku; 

 jāuzskaita projekta dokumenti; 

 ja ir kopijas, jānorāda oriģinālu atrašanās vietu; 

 jāsistematizē saskaņā ar struktūru vai funkcijām; 

Jāsaglabā un jāuzskaita arī projekta dokumenti citos informācijas nesējos- audio un videoieraksti, 

fotogrāfijas u.c.. 

Projekta dokumentus uzskaita projekta lietu nomenklatūrā! 

Klasifikācijas 

shēmas 

līmeņa un 

lietas indekss 

Klasifikācijas līmeņa 

nosaukums 
Lietas nosaukums 

Glabāšanas 

termiņš 
Piezīmes 

    

1. Projekta vadība    

1.1 Projekta vadība Projekta pieteikums,    

1.2 Projekta vadība Projekta līgums un tā grozījumi   

1.3 Projekta vadība Rīkojumi par projekta īstenošanu un to reģistrs 

( reģistrācijas žurnāls 

  

1.4 Projekta vadība Projekta  vadības sēžu protokoli   

1.5 Projekta vadība Sarakste ar atbildīgo iestādi   
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Klasifikācijas 

shēmas 

līmeņa un 

lietas indekss 

Klasifikācijas līmeņa 

nosaukums 
Lietas nosaukums 

Glabāšanas 

termiņš 
Piezīmes 

 Projekta vadība    

    

2. Projekta īstenošanas 

dokumenti 

   

     

     

     

3. Projekta iepirkumu 

dokumenti 

   

  Iepirkumu konkursu dokumenti (iepirkumu 

plāns, konkursu nolikumi, saņemtie 

piedāvājumi, tāmes, iepirkuma komisijas 

sanāksmju protokoli u.c.) 

  

  Līgumi ar pielikumiem un to reģistrs   

  Projekta publicitātes materiāli   

4. Projekta 

grāmatvedība 

Projekta pārskati un maksājuma pieprasījumi   

  Projekta konta izraksti un kopsavilkumi   

  Izmaksas attaisnojošie dokumenti – oriģināli 

(pieņemšanas - nodošanas akti, pavadzīmes, 

rēķini, maksājuma uzdevumi, konta izraksti 

par katru kalendāro mēnesi utt.) 

  

  Pamatlīdzekļu un mazvērtīgo un ātri 

nolietojamo priekšmetu uzskaite 

  

  Projekta pārbaudes (progresa pārbaužu, 

izdevumu atbilstības pārbaužu, 

pēcnovērtējuma ziņojumi) 

  

5. Projekta personāla 

vadība 

   

5.1 Projekta personāla 

vadība 

Darba līgumi   

 

PROJEKTA NOMENKLATŪRU PARAKSTA PROJEKTA VADĪTĀJS VAI TĀ PILNVAROTA 

ATBILDĪGĀ PERSONA!  

 


