
Izdevumu pārbaude



ES normatīvie akti

➢Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta 
Regula (ES) Nr.236/2014

➢Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta 
Regula (ES) Nr.232/2014

➢Eiropas Komisijas 2014. gada 18. augusta Īstenošanas 
Regula (ES) Nr.897/2014
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1554980488775&uri=CELEX:32014R0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014R0897


LR normatīvie akti

➢Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
īstenojamo Eiropas Strukturālo un investīciju fondu
mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu
vadības likums

➢MK 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.124
“Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu
finansēto Projektu finanšu kontroles veikšanas
kārtība”

➢Citi LR normatīvie akti, t.sk., būvniecību, darba
samaksas kārtību, finanšu vadību, iepirkumu un
citu jomu regulējošie normatīvie akti.
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https://likumi.lv/ta/id/278739-eiropas-kaiminattiecibu-instrumenta-ietvaros-istenojamo-eiropas-strukturalo-un-investiciju-fondu-merka-eiropas-teritoriala
https://likumi.lv/ta/id/273017-eiropas-strukturalo-un-investiciju-fondu-merka-eiropas-teritoriala-sadarbiba-programmu-finanseto-projektu-finansu-kontroles-vei...


Programmas dokumenti

➢Programmas dokuments

➢Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta
saņēmējiem (Guidelines for Applicants and
Beneficiaries) atbilstoši katram projektu
konkursam: 1.konkurss, 2.konkurss, Lielie
infrastruktūras projekti

➢Latvijas – Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam
komunikācijas rokasgrāmata (Communication
Hanbook).
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http://eni-cbc.eu/llb/en/documents/6/act1
http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projektu-pieteikumu-konkursi/pirmais-projektu-pieteikumu-konkurss-noslgts/vadlnijas-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/615
http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projektu-pieteikumu-konkursi/otrais-projektu-pieteikumu-konkurss-noslgts/vadlnijas-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/1677
http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projekti/lielie-infrastrukturas-projekti/vadlnijas-lip-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/2410
http://eni-cbc.eu/llb/en/calls-for-proposals/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/communication-handbook/681


➢ Vadlīnijas Atbalsta saņēmējiem pareizai finanšu

pārvaldībai Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu

sadarbības programmā 2014. – 2020.gada plānošanas

periodā Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

Pieejamas VARAM tīmekļa vietnē:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_k
ontrole/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_parrobezu_sadarbib
as_programma/
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Finanšu kontroles institūcijas 
sagatavotie dokumenti

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_parrobezu_sadarbibas_programma/


Svarīgi!

➢Atrunā dokumentu iesniegšanas termiņus finanšu 
kontroles institūcijā

• 5 darbdienu laikā – Dotācijas un partnerības
līgums;

• 10 darbdienu laikā – Iepirkumu plāns (tā
grozījumi)

➢Pielikumā Projekta partnera Iepirkumu plāna 
veidlapa
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Ministru kabineta 2015.gada 10.marta 
noteikumi Nr.124



Atskaišu iesniegšana
Shēma
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Atskaišu formas pieejamas programmas tīmekļa vietnē:
1. Progresa atskaite (1.konkurss, 2.konkurss, LIP)
2. Gala atskaite (1.konkurss, 2.konkurss, LIP)
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http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/09/annex_viii_gfa_progress_report.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2017/11/annex_viii_gfa_progress_report.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/11/annex_viii_gfa_lip_progress_report_form.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/09/annex_ix_gfa_final-report.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2017/11/annex_ix_gfa_final-report.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/11/annex_ix_gfa_lip_final_report_form.xlsx
http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/09/annex_viii_gfa_progress_report.xlsx


Atbalsta saņēmēja apliecinājuma forma pieejama VARAM 
tīmekļa vietnē.
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https://drive.google.com/open?id=1IDHwY-IM-leQPcgZOJwxC7Oh2PfV_DUu


Atskaitei pievienojamo izdevumus pamatojošo dokumentu 
saraksts pieejams VARAM tīmekļa vietnē.

1
0

https://drive.google.com/open?id=1XrD0TgT4SuTgzw7ZuWpkiZatifGpvJ3X


Atskaite un Atbalsta saņēmēja apliecinājums:

– Papīra formā

Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

vai

– Elektroniska dokumenta formā

pasts@varam.gov.lv

Pamatojošie dokumenti

– elektroniski fki@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv

– augšupielādējot drošās datu transfēra vietnēs 

– papīra un/vai elektroniskā formātā, izmantojot 
elektroniskos datu nesējus (Peldu iela 25, Rīga, LV-
1494)
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Atskaites iesniegšana FKI

mailto:pasts@varam.gov.lv
mailto:fki@varam.gov.lv
mailto:pasts@varam.gov.lv


No atskaites iesniegšanas līdz FKI 
atzinumam

Atskaites 
iesniegšana FKI

Papildu jautājumi

Atbilžu sniegšana

Atzinums

Atskaites 
iesniegšana 
ATS

12

10 d

~ 30 d

 5 dd

40 d

45 d



FKI atzinums

1
3

http://www.eni-cbc.eu/llb/data/public/uploads/2016/09/annex_x_gfa_expenditure_verification_report.doc


Finanšu kontroles institūcija veic pārbaudi projekta 
īstenošanas vietā:

➢vismaz reizi projekta īstenošanas laikā pie katra atbalsta 
saņēmēja

➢augsta riska projektiem – var veikt divas reizes projekta 
īstenošanas laikā
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Pārbaude projekta īstenošanas vietā (1) 



Pārbaudes laikā tiek:

➢ Izvērtēta dokumentu oriģinālu atbilstība iesniegtajām
kopijām

➢ Izvērtēta iestādes grāmatvedības uzskaites sistēma un
pārbaudīti grāmatvedības organizācijas dokumenti

➢ Izvērtēts, vai tiek nodrošināts dokumentu glabāšanas
laiks atbilstoši Programmas prasībām (iestādes Lietu
nomenklatūrā un praksē)

➢ Pārbaudīta iegādāto vērtību un veikto investīciju
esamība un publicitātes prasību nodrošināšana uz tām
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Pārbaude projekta īstenošanas vietā (2) 
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Kontaktinformācija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Finanšu kontroles institūcija

Investīciju uzraudzības departaments

Projektu uzraudzības nodaļa

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Finanšu kontroles institūcijas darbiniekiem:

➢ zvanot uz tīmekļa vietnē norādītajiem tālruņu numuriem: 
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953;

vai

➢sūtot e-pastu uz: fki@varam.gov.lv.

Oficiālo dokumentu iesniegšanai lūdzam izmantot e-pasta adresi: 
pasts@varam.gov.lv.

Adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494

http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/pud/?doc=11953
mailto:fki@varam.gov.lv
mailto:pasts@varam.gov.lv

