
Veidlapa SM3-6

PĀRBAUDES PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VIETĀ ZIŅOJUMS
  

Projekta nosaukums: „Aknīstes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
Līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098/73
Saņēmējs: Aknīstes novada pašvaldība
Projekta sākuma datums: 01.04.2012 Projekta beigu datums: 31.08.2012
Progresa pārskatu (maksājumu pieprasījumu)
saņemšanas/ apstiprināšanas datums/-i:
Maksājuma pieprasījums Nr.1 saņemts 17.05.2012., apstiprināts – 19.06.2012.
Maksājuma pieprasījums Nr.2 saņemts 18.06.2012., apstiprināts – 19.07.2012.
Maksājuma pieprasījums Nr.3 saņemts 16.07.2012.
Līguma grozījumi:
Nr.1 – 13.08.2012. 

Pārbaudes datums: 10.08.2012
Projekta mēnesis: 5. mēnesis
Pārbaudes norises vieta: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208
Pārbaudes projekta 
īstenošanas laikā veids 
(plānotā vai atkārtotā) un 
programma

Plānotā

Dalībnieki: Vita Lāčkāja - SIF Struktūrfondu uzraudzības nodaļas programmu 
vadītāja;
Antra  Kamradze  -  SIF  Finanšu  kontroles  nodaļas  programmu 
vadītāja;
Ilga  Cālīte  –  projekta  vadītāja;
Silvija  Jaujeniece  -  Aknīstes  novada  pašvaldības  galvenā 
grāmatvede;
Mārīte Zajeva - projekta grāmatvede.

I. daļa.
Kontroljautājumi Jā Nē Komentāri

1. Vai  projekta  aktivitātes  ir 
ieviestas  saskaņā  ar  projektā 
noteikto  aktivitāšu  laika 
grafiku?

X - 1.   Projekta administrēšana   - aktivitāte norisinās visu 
projekta  periodu  saskaņā  ar  projekta  īstenošanas 
laika grafiku.
2.   Apmācības  par  Eiropas  Savienības  politiku   
instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības 
līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību 
- aktivitāte norisinājās laika posmā no 27.06.2012. 
līdz  19.07.2012.  saskaņā  ar  projekta  īstenošanas 
laika grafiku.
3.    Pieredzes  apmaiņas  semināru  braucieni   - 
aktivitāte  norisinājās  28.06.2012.  un  04.07.2012. 
Saskaņā  ar  laika  grafiku  aktivitāti  bija  plānots 
pabeigt  līdz  2012.gada jūnija  beigām,  bet  projekta 
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gaitā notikusi nebūtiska atkāpe no plānotā.
4.    Pētījuma  veikšana  Aknīstes  novada  pašvaldības   
vajadzību apzināšanai - aktivitāte izslēgta saskaņā ar 
vienošanās grozījumiem Nr.1.
5.   Konsultācijas  par  Eiropas  Savienības  politiku   
instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības 
līdzfinansēto  projektu  un  pasākumu  iesniegumu 
sagatavošanu un īstenošanu - aktivitāte norisinās no 
2012.gada maija  un turpinās visu projekta periodu 
saskaņā ar projekta īstenošanas laika grafiku.
6.   Projekta rezultātu izvērtēšana   - aktivitāte norisinās 
no  2012.gada  jūnija  līdz  augustam  saskaņā  ar 
projekta īstenošanas laika grafiku.
7.    Projekta  publicitātes  nodrošināšana   -  aktivitāte 
norisinās visu projekta periodu saskaņā ar projekta 
īstenošanas laika grafiku.

2. Vai  projekta  aktivitātes  ir 
ieviestas  saskaņā  ar  projektā 
noteikto aprakstu?

X - Projekta ietvaros īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.   Projekta  administrēšana  ,  kas  ietver  iepirkuma 
procedūras  veikšanu,  līgumu  slēgšanu,  atskaišu 
sagatavošanu utt.
2.   Apmācības  par  Eiropas  Savienības  politiku   
instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības 
līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu un vadību 
-  līdz  pārbaudes  veikšanas  brīdim  īstenotas  visas 
plānotās  apmācības  (9  dienas  -  27.06.2012., 
05.07.2012.,  06.07.2012.,  10.07.2012.,  11.-
12.07.2012., 17.07.2012., 18.07.2012., 19.07.2012.) 
-   projektu  vadība,  plānošana  un  administrēšana, 
sadarbība  ar  ārzemju  partneriem  un  partneru 
meklēšana  projektos,  projektu  budžeta  izstrāde  un 
finanšu administrēšana,  ES projektu risku vadīšana 
un krīzes menedžments, projektu sasniegto rezultātu 
uzturēšana  pēc  projekta  pabeigšanas,  projektu 
rezultātu izplatīšanas veidi un aktuālās ES projektu 
vizuālās  identitātes  prasības,  praktiski  treniņi 
projekta  veidlapu  izstrādē  un  interaktīvi  treniņi 
projekta  komandas  vadības  izaugsmei  un  jaunu 
iespēju  apzināšanai  ES  fondu  projektu  apguvē  un 
īstenošanā.).  Viens  apmācību  kurss  (27.06.2012.) 
norisinājās Rīgā ES mājā,  bet  pārējās apmācības - 
Aknīstē.
3.   Pieredzes apmaiņas semināru braucieni   - notikuši 
divi pieredzes apmaiņas braucieni:
– 28.06.2012. Rīgas domē;
– 04.07.2012. Krāslavas novadā. 
4.    Pētījuma  veikšana  Aknīstes  novada  pašvaldības   
vajadzību apzināšanai - aktivitāte izslēgta saskaņā ar 
vienošanās grozījumiem Nr.1.
5.    Konsultācijas  par  Eiropas  Savienības  politiku   
instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības 
līdzfinansēto  projektu  un  pasākumu  iesniegumu 
sagatavošanu  un  īstenošanu -  visa  projekta  gaitā 
Aknīstes  novada  pašvaldībai  tiek  sniegtas 
konsultācijas ar mērķi  panākt aktīvu un kvalitatīvu 
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pašvaldības  līdzdalību  jaunu  ES  un  citu  ārvalstu 
finanšu palīdzības instrumentu projektu iesniegumu 
sagatavošanā un  īstenošanā.
6.    Projekta  rezultātu  izvērtēšana  –   pārbaudes 
īstenošanas  laikā  bija  pieejams  aptaujas  anketu 
kopsavilkums un secinājumi par apmācībām.
7.    Projekta publicitātes nodrošināšana    - informācija 
par projektu pieejama Aknīstes novada pašvaldības 
mājas lapā www.akniste.lv sadaļā “Projekti”, kā arī 
informatīvajā  izdevumā  “Aknīstes  novada  vēstis”. 
Projekta lietā tiek uzglabātas visas publikācijas.

3.

Vai ir notikušas visas līdz šim 
projektā paredzētās aktivitātes - 
semināri,  konferences,  darba 
grupu  sanāksmes,  raidījumi 
utml. ?

X - Skat. komentārus 2.punktā.
 
 

4.

Vai  tiek  iesaistīta  /sasniegta 
visa plānotā mērķauditorija?
Vai  tiek  apkopota  un  uzkrāta 
informācija  par  mērķauditoriju 
atbilstoši  HP  „Vienlīdzīgas 
iespējas” prasībām?

X -

Projektā  tiek  sasniegta  visa  plānotā  mērķaudtorija, 
t.i.,  Aknīstes novada pašvaldības algotie darbinieki 
un  darbinieki  saskaņā  ar  pašvaldības  darbību 
regulējošiem  dokumentiem  –  kopā  21  persona. 
Projekta  vadītāja  Ilga  Cālīte  norādīja,  ka  projekta 
ieviešanas  gaitā  mainījies  sākotnēji  vienošanās 
1.pielikuma  2.11.punktā  norādītais  detalizētais 
sadalījums (7 Aknīstes novada domes darbinieki, 3 
Aknīstes  novada  sociālā  dienesta  darbinieki,  2 
Aknīstes bibliotēkas darbinieki, 2 Aknīstes izglītības 
iestāžu  darbinieki  un  2  Aknīstes  kultūras  centru 
darbinieki;  Gārsenes  pārvaldes  darbinieki:  1 
Gārsenes  pamatskolas  direktors,  1  Gārsenes 
bibliotēkas darbinieks; Asares pārvaldes darbinieki: 
1  Asares  pamatskolas  darbinieks,  1  Asares 
bibliotēkas  darbinieks,  1  Asares  kultūras  nama 
vadītājs),  precīza  informācija  tiks  iesniegta 
noslēguma progresa pārskata ietvaros.
Jāņem vērā, ka ne visi apmācību dalībnieki pilnībā 
apmeklēja  apmācības,  piemēram,  19.07.2012. 
noorganizētajās apmācībās “Krīzes menedžments un 
pārmaiņu  vadība  ES  projektos”  parakstījušies  18 
dalībnieki no plānotā no 21.

5. Vai  ir  pieejami  visi  līdz  šim 
plānotie  projekta  ietvaros 
veicamie  pētījumi,  analīzes, 
stratēģijas utml.?

N/
A

- Saskaņā  ar  vienošanās  grozījumiem  Nr.1  tika 
izslēgta  projekta  4.aktivitāte  “Pētījuma  veikšana 
Aknīstes  novada  pašvaldības  vajadzību 
apzināšanai”,  jo  Aknīstes  novada  pašvaldības 
Sociālais  dienests,  atsaucoties  uz  personas  datu 
aizsardzību,  nesniedza  pašvaldībai  datus  par 
personām,  kas  pašvaldībā  ir  tieši  pētījumā 
interesējošā  grupa  –  sociāli  mazaizsargātie 
iedzīvotāji. Vienošanās grozījumu vērtēšanas posmā 
ar finansējuma saņēmēju tika izrunāts jautājums par 
iespēju mainīt  pētījuma tēmu un pagarināt projekta 
īstenošanas  laiku,  lai  veiktu  projektā  plānoto 
pētījumu,  bet  finansējuma  saņēmējs  pieņēma 
lēmumu šo aktivitāti neīstenot, jo saskata risku gan 
pētījuma  tēmas  noteikšanā,  gan nepieciešamo datu 
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ievākšanā.

6.

Vai  ir  izdoti  visi  līdz  šim 
projekta  ietvaros   izdošanai 
paredzētie  materiāli  (brošūras, 
informatīvās lapas utml.)?

N/
A - Projektā materiālu izdošana nav plānota. 

7. Vai  projekta  (aktivitāšu) 
rezultāti ir izmērāmi?

X -
2.aktivitātes  “Apmācības  par  Eiropas  Savienības 
politiku  instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu 
palīdzības līdzfinansēto projektu izstrādi, īstenošanu 
un  vadību” ietvaros  saskaņā  ar  vienošanās 
1.pielikuma 2.9.punktu sasniegti sekojoši rezultāti:
-  izstrādāta  1  apmācību  programma  (pieejama 
projekta īstenošanas vietā);
-  izstrādāts  1  apmācību  grafiks  (pieejams  projekta 
īstenošanas vietā);
-  katram  mērķa  grupas  dalībniekam  izsniegti 
drukātie  izdales  materiāli  (pārbaudes  īstenošanas 
laikā bija pieejamas apmācību prezentācijas);
-  apmācīts  21  pašvaldības  darbinieks  (pārbaudes 
īstenošanas laikā pieejami visu apmācību dalībnieku 
saraksti).
3.aktivitātes  “Pieredzes  apmaiņas  semināru 
braucieni”  ietvaros  saskaņā  ar  vienošanās 
1.pielikuma 2.9.punktu sasniegti sekojoši rezultāti:
-  noorganizēti  2  pieredzes  apmaiņas  braucieni 
28.06.2012. un 04.07.2012.;
- izstrādātas braucienu programmas;
- pieredzes apmaiņas braucienu izdales materiāli;
-  braucienos  piedalījies  21  pašvaldības  darbinieks 
(saskaņā  ar  dalībnieku  sarakstiem  28.06.2012. 
piedalījās  21  dalībnieks,  04.07.2012.  -  20 
dalībnieki).
Visi  iepriekšminētie  materiāli  bija  pieejami 
pārbaudes īstenošanas laikā.
5.aktivitātes  “Konsultācijas  par  Eiropas  Savienības 
politiku  instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu 
palīdzības  līdzfinansēto  projektu  un  pasākumu 
iesniegumu” ietvaros  saskaņā  ar  vienošanās 
1.pielikuma 2.9.punktu plānots saņemt konsultācijas 
120 stundu garumā. Uz pārbaudes īstenošanas laiku 
pieejams  konsultāciju  reģistrs  par  periodu 
18.05.2012.  -  31.07.2012.  par  sniegtām 
konsultācijām 90 stundu apmērā.
6.aktivitātes “Projekta rezultātu izvērtēšana” ietvaros 
saskaņā  ar  vienošanās  1.pielikuma  2.9.punktu 
plānota  aizpildīta  21  anketa  un  sagatavoti 
secinājumi.  Pārbaudes  īstenošanas  laikā  bija 
pieejami  aizpildīti  anketu  kopsavilkumi  (netika 
saskaitīti),  kā arī  aptaujas anketu kopsavilkums un 
secinājumi par apmācībām.
7.aktivitātes  “Projekta  publicitātes  nodrošināšana” 
ietvaros  saskaņā  ar  vienošanās  1.pielikuma 
2.9.punktu plānoti sekojoši rezultāti:
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- preses relīzes - 2;
- informatīvs materiāls -1;
-  publikācijas  pašvaldības  informatīvajā  izdevumā 
“Aknīstes  novada  vēstis”  -  2.  Pārbaudē  projekta 
īstenošanas  vietā  bija  pieejamas  publikāciju 
izdrukas.  Detalizēta  informācija  tiks  norādīta 
noslēguma progresa pārskatā.

8.

Vai  projekta  (aktivitāšu) 
rezultāti  ir  atbilstoši 
noteiktajiem  kritērijiem 
(novērtējums  –  kvalitatīvais 
un/vai kvantitatīvais)?

X - Skat. komentārus 7.punktā.

9.

Vai  grozījumi  līgumā  ir  veikti 
līgumā  noteiktā  kārtībā  un 
projekts  realizēts  saskaņā  ar 
veiktajām izmaiņām? 

X -
Projekta ietvaros veikti vieni vienošanās grozījumi, 
kuri pārbaudes īstenošanas laikā nodoti finansējuma 
saņēmējam parakstīšanai.

10. Vai  ir  noslēgti  sadarbības 
līgumi ar projekta partneriem?

N/
A - Projektā sadarbības partneri netika plānoti.

11.

Vai  ir  pieejamas  atskaites  no 
partneriem  par  konkrētajiem 
veiktajiem  darbiem  projekta 
ietvaros?

N/
A - -

12.

Vai  reāli  veiktās  aktivitātes  ir 
saskaņā  ar  progresa  pārskatos 
iekļauto  informāciju  un 
līgumu?

N/
A - Līdz  pārbaudes  veikšanas  brīdim  nav  iesniegts 

neviens progresa pārskats.

13. Vai  tiek  ievēroti  publicitātes 
principi? X -

Aknīstes  novada  pašvaldības  interneta  mājas  lapā 
www.akniste.lv izveidota projekta sadaļa, nodrošinot 
publicitātes  prasību  ievērošanu  (logo,  sauklis, 
atsauce uz  finansētāju),  kā  arī  aktuālo  informāciju 
par  projekta  aktivitātēm  (http://www.akniste.lv/?
id=297&lang=lv).  Informācija  par  projektu  tiek 
ievietota  arī  Aknīstes  novada  domes  informatīvajā 
izdevumā  “Aknīstes  novada  vēstis” 
(http://www.akniste.lv/userfiles/Aknistes%20avize
%284%29.pdf).

14. Vai  tiek ievērotas  horizontālās 
prioritātes, īstenojot projektu? X -

Projektam  ir  netieša  pozitīva  ietekme  uz  HP 
“Vienlīdzīgas  iespējas”  -  mērķa  grupa  ietvēra  
speciālistus,  kas  pārstāv  dažādas  nozares  -  sociālā 
politika,  izglītība,  kultūra  un  māksla,  finanšu 
politika,  publiskā  pārvalde,  lauku  attīstība, 
nekustamo  īpašumu  pārvaldīšana  un  sabiedrisko 
attiecību joma.
Informācija  par  projekta  ietvaros  veiktajām 
aktivitātēm un to rezutātiem tiek ievietota un ir brīvi 
pieejama  Aknīstes  novada  mājas  lapā 
www.akniste.lv sadaļā  “Projekti”,  tādējādi 
nodrošinot  ieguldījumu  informācijas  sabiedrības 
veicināšanā.
Pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 
projekta  mērķa  grupām  un  horizontālo  prioritāšu 
ieviešanu  par  2012.gadu  tiks  iesniegts  kopā  ar 
noslēguma progresa pārskatu.

15. Vai ir veikti visi nepieciešamie X - Lai  īstenotu  projekta  2.,  3.,  4.,  5.aktivitāti,  tika 
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piesardzības  pasākumi,  lai 
izvairītos no interešu konflikta?

veikta iepirkuma procedūra.
Informācija par pārējo pakalpojuma sniedzēju izvēli 
iesniegta  maksājuma  pieprasījuma  Nr.2  ietvaros 
(Aknīstes  novada  pašvaldības  09.07.2012.  vēstule 
Nr.7.2.17.2/12).

16.

Vai  ir  zināmas  un  saprotamas 
projekta  progresa  pārskata 
sagatavošanas  un  iesniegšanas 
prasības?

X -

Projekta  ietvaros  plānots  iesniegt  tikai  vienu 
progresa  pārskatu  (15.09.2012.).  Jautājumu 
gadījumā projekta īstenotājs tika aicināts sazināties 
ar SIF.

17.

Vai  tiek  ievēroti  lietvedības 
pamatprincipi  attiecībā  uz 
projektu  –  sakārtota  projekta 
dokumentācija/mapes/reģistri 
utt.?

X -

Ar projektu saistītā dokumentācija sakārtota mapēs, 
uz  kurām  norādīts  lietas  nomenklatūras  numurs, 
projekta  numurs,  nosaukums,  dokumentācijas 
uzglabāšanas termiņš.

18.

Vai  tiek  uzglabāts  un  ir 
pieejams  līgums  (tai  skaitā  tā 
grozījumi)  par  projekta 
īstenošanu un tā pielikumi?

X - Līguma  oriģināls  bija  pieejams  apskatīšanai  uz 
vietas.

19.

Vai iepirkumi ir veikti saskaņā 
ar  plānoto  un  atbilstoši  LR 
likumdošanā  noteiktajam?  Vai 
tiek  uzglabāta  un  ir  pieejama 
iepirkuma dokumentācija? 

X -
Projekta  ietvaros  veiktās  iepirkuma  procedūras 
dokumentācijas  oriģināli  pieejami  apskatīšanai  uz 
vietas.

20.
Vai ir noslēgti un pieejami visi 
projekta  ietvaros  paredzētie 
līgumi?

X - Visu projekta  ietvaros  noslēgto līgumu oriģināli  ir 
pieejami apskatīšanai uz vietas.

21. Vai  ir  pieejamas 
semināru/konferenču  darba 
kārtības,  dalībnieku saraksti  ar 
parakstiem,   izdales  materiāli, 
prezentācijas u.c.?

X - Izlases kārtā tika izvērtēta sekojošu projekta ietvaros 
īstenoto pasākumu dokumentācija:
1) 19.07.2012.  noorganizētās  apmācības  “Krīzes 
menedžments  un  pārmaiņu  vadība  ES  projektos”, 
pieejama sekojoša dokumentācija:

– apmācību programma;
– dalībnieku saraksta oriģināls (parakstījušies 

18 dalībnieki);
– izdales materiāli;
– SIA “BONUM US” 26.07.2012. atskaite un 

pieņemšanas - nodošanas akts Nr.11;
– apliecības par visu 9 dienu apmācībām.

2)  28.06.2012.  pieredzes  apmaiņas  brauciens  uz 
Rīgas domi:

– pieredzes apmaiņas brauciena programma;
– dalībnieku reģistrācijas lapa (parakstījies 21 

dalībnieks);
– kopsavilkums  un  secinājumi  par  pieredzes 

apmaiņas braucienu;
– izdales materiāli;
– SIA "BONUM US" 29.06.2012. atskaite un 

pieņemšanas - nodošanas akts Nr.4.
3)  04.07.2012.  pieredzes  apmaiņas  brauciens  uz 
Krāslavas novadu:

– pieredzes apmaiņas brauciena programma;
– dalībnieku  reģistrs  (parakstījušies  20 

dalībnieki);
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– kopsavilkums  un  secinājumi  par  pieredzes 
apmaiņas braucienu;

– izdales materiāli;
– SIA "BONUM US" 26.07.2012. atskaite un 

pieņemšanas - nodošanas akts Nr.4.
4)  SIA  “BONUM  US”  sniegtās  konsultācijas 
26.07.2012. un 27.07.2012. Konsultācijas uzskaitītas 
kopējā konsultāciju reģistrā. 
26.07.2012.  sniegta  konsultācija  par  sadarbības 
partneru  piesaisti  un  iespējām  sadarboties, 
sagatavots potenciālo sadarbības partneru saraksts.
27.07.2012.  tika  sniegta   konsultācija  par 
nodarbinātības  veicināšanas  pasākumiem  Aknīstes 
novadā  un  faktisko  situāciju  ESF  finansējuma 
piesaistē,  piemēram,  izteikts  ierosinājums  vairāk 
izmantot  NVA  piedāvātās  programmas.   SIA 
“BONUM US” norādītajā laika patēriņā konsultāciju 
sniegšanai iekļauta arī gatavošanās konsultācijai.
Projekta  vadītāja  Ilga  Cālīte  norāda,  ka 
konsultēšanās  ar  SIA  “BONUM  US”  pozitīvi 
noskaņo uz projektu iesniegšanu.

22. Vai tiek uzglabātas publikāciju 
kopijas? X - Uz vietas ir pieejamas visu publikāciju kopijas.

23. Vai  tiek  uzglabāta  ar  projektu 
saistītā korespondence? X - Uz vietas ir pieejama projekta korespondence.

24.

Vai  ir  zināms  dokumentu 
uzglabāšanas  termiņš  – 
2021.gada 31.decembris un vai 
tas  ir  norādīts  uz  projekta 
lietas/-ām?

X - Uz  apskatītajām  mapēm  ir  norādīts  dokumentu 
uzglabāšanas termiņš 31.12.2021.

25.
Vai  projekts  sasniedz/  veicina 
projekta  aprakstā  noteikto 
mērķu sasniegšanu?

X - Dokumentācija  un  konstatētie  fakti  apliecina 
noteikto mērķu sasniegšanu.

26.

Vai  pārbaudes  laikā  tika 
izvērtēta  kāda  no  projekta 
aktivitātēm,  piedaloties  tās 
pilnīgā vai daļējā norisē?

- X -

27. Vai  pārbaudes  laikā  bija 
tikšanās  ar  projekta  tiešās 
mērķa  grupas/-u   pārstāvjiem? 
Vai  tika  pārrunāta  projekta 
norise/ aktivitātes?

X - Projekta īstenotājam tika lūgts pārbaudes īstenošanas 
laikā nodrošināt iespēju veikt intervijas ar projekta 
mērķa grupu. Tika aptaujāti  sekojoši mērķa grupas 
dalībnieki:
1)  Aknīstes  novada  pašvaldības  Sabiedrisko 
attiecību speciāliste Lāsma Prande;
2)  Aknīstes  novada  pašvaldības  lietvede  Līga 
Jaujeniece.
L.Prande  informēja,  ka  piedalījās  visās  projekta 
ietvaros  īstenotajās  apmācībās  un  izteica  pozitīvas 
atsauksmes par apmācību saturu. Vissaistošākās kā 
sabiedrisko  attiecību  speciālistei  likās  apmācības 
“Projektu  rezultātu  izplatīšana  un  ES  projektu 
vizuālās identitātes prasības”. 
L.Jaujeniece  norādīja,  ka  arī  viņai  no  apmācībām 
visvairāk  saistījušas  27.06.2012.  noorganizētās 
apmācības  “Projektu  rezultātu  izplatīšana  un  ES 
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projektu  vizuālās  identitātes  prasības”,  kas 
norisinājās ES mājā.
Abas aptaujātās mērķa grupas dalībnieces norādīja, 
ka  saistībā  ar  pieredzes  apmaiņas  braucieniem 
visvairāk uzrunājušas sekojošas apmeklētās vietas:

– Krāslavas   novadā  -  zirgu  sētā  „Klajumi”, 
Eiropas  Savienības  un  Baltkrievijas 
robežpunkts;

– Rīgā - jauniešu centrs “Kaņieris”, kurā tika 
iegūtas  daudzas  labas  idejas,  kā  varētu 
uzlabot novada jauniešu centru.

FINANŠU KONTROLES JAUTĀJUMI
   

28.
Vai  projekta  uzskaite  tiek 
veikta  divkāršā  ieraksta 
grāmatvedības sistēmā? 

Jā Tiek izmantota grāmatvedības datorprogramma „JP 
Bilance”. 

29.
Vai  ir  nodrošināta  atsevišķa 
projekta  ieņēmumu  un 
izdevumu  uzskaite?  Cik  lielā 
apmērā izdevumi uzskaitīti?

Jā

Pārbaudes  īstenošanas  laikā  tika  noskaidrots,  ka 
Aknīstes  novada  pašvaldībā  ieviests  atbilstošs 
grāmatvedības  kods  projekta  darījumu 
atspoguļošanai: projekts Nr.22.
Projekta  ieņēmumu/  izdevumu  konti:  6000;  7014,  
7015.
Pārbaudes  īstenošanas  laikā  tika  lūgts  iesniegt 
projekta  ieņēmumu  izdevumu  kontu  apgrozījuma 
pārskatu un/vai izdruku no atbilstošā grāmatvedības 
koda par periodu no projekta sākuma līdz pārbaudes 
veikšanas dienai. 
Tika saņemts apgrozījuma pārskats par periodu no 
01.03.2012.  līdz  10.08.2012.  (uz  3  lapām). 
Izdevumu  kontos  (7014,  un  7015)  uzskaitīti 
izdevumi Ls 15574,23 apmērā.

30.
Vai  ir  pieejami  iekšējie 
grāmatvedības  kārtošanas 
noteikumi un kontu plāns?

Jā

Uz  vietas  apskatīšanai  pieejami  iekšējie 
grāmatvedības  kārtošanas  noteikumi  –  „Aknīstes 
novada  pašvaldības  budžeta  sastādīšanas, 
apstiprināšanas,  izpildes  un  kontroles  kārtība” 
(apstiprināta  30.03.2011)  un  kontu  plāns.  Ir 
izveidota 6.sadaļa „Ārvalstu finanšu palīdzības vai 
Eiropas  Savienības  politiku  instrumentu  uzskaite”, 
bet  nav  noteikts,  kādā  veidā  tiek  nodrošināta 
projekta  izdevumu  nodalīšana   no  pārējiem 
pašvaldības  izdevumiem.  Pārbaudes  īstenošanas 
laikā  tika  izsniegts  pašvaldības  realizēto  projektu 
saraksts  ar  atbilstošajiem  kodiem  grāmatvedības 
uzskaitē (1 lapa).

31. Cik liels finansējums no SIF uz 
PPĪV veikšanas brīdi ieskaitīts 
finansējuma  saņēmēja  valsts 
kases  kontā?  Vai  no  projekta 
finansējuma  ir  veikti  tikai  ar 
projektu saistīti maksājumi?

Jā Avansa  maksājums  Ls  4171,85  (29.03.2012);  MP 
Nr.1  –  Ls  239,97  (26.06.2012);  MP  Nr.2  –  Ls 
960,48 (31.07.2012), kopā Ls 5372,30.
Valsts  kases  konts  projektam: 
LV88TREL9802195010000.
Pārbaudes īstenošanas laikā tika pārbaudīts projekta 
Valsts  kases  konta  pārskats  (izdruku)  par  projekta 
ieviešanas periodu (no projekta sākuma 01.03.2012. 
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līdz  31.07.2012.),  no  Valsts  kases  konta  ir  veikti 
tikai  ar  projektu  saistītie  izdevumi.  Maksājumi 
veikti arī no pašvaldības konta Valsts kasē.

32.
Vai ir ierīkotas bankas un kases 
mapes,  tajās  glabājās 
attaisnojuma  dokumentu 
oriģināli? 

Jā

Ir atsevišķa mape Valsts kases projekta  kontam;   uz   
mapes  nav  norādīts  konta  numurs  un 
dokumentu  uzglabāšanas  termiņš  (31.12.2021.). 
Papildus  projekta  izdevumus  apliecinošos 
dokumentu  kopijas  ievietotas  atsevišķā  mapē 
„Maksājuma  pieprasījumi,  pārskati  un  citi  finanšu 
dokumenti’,  uz  kuras  norādīts  vienošanās  numurs, 
nosaukums  un  atsauce  „Glabāt  10  gadus  pēc 
projekta realizācijas”.  Uz dokumentu  kopijām nav 
atzīmes ar norādi, kur glabājas dokumentu oriģināli.

33. Vai  kasei  ir  pieejama  kases 
grāmata? N/a Netiek  veikti  izdevumi  skaidrā  naudā  (izņemot 

norēķinus ar avansu norēķinu personu).

34.
Vai  uz  visiem  attaisnojuma 
dokumentu  oriģināliem  ir 
nepieciešamie  rekvizīti,  tai 
skaitā līguma numurs?

Nē

Pārbaudītajos  Valsts  kases  konta 
Nr.LV88TREL9802195010000  izrakstos  no 
01.03.2012. līdz 31.07.2012. veikti tikai ar projektu 
saistīti  maksājumi.  Tajā  pašā  laikā  jāatzīmē,  ka 
dažos  dokumentos  (maksājums  1474,  29.06.2012. 
SIA  “Rēnijs”  par  summu  Ls  32.76;  maksājums 
Nr.1445, 22.06.2012. SIA “Rēnijs” par summu Ls 
137.21)  un  maksājumu  rīkojumos  nav  norādīts 
finansēšanas līguma numurs. Līguma numurs nav 
norādīts  arī  attiecīgajās  SIA  “Rēnijs”  pavadzīmēs 
Nr.BIR-000389  (14.06.2012)  un  Nr.ABC-000413 
(27.06.2012),  līguma  numurs  norādīts  materiālu 
norakstīšanas  aktos,  kur,  savukārt,  nav  norādīts 
atbilstošais iegādes dokuments. 

35.
Vai  uz  attaisnojuma 
dokumentiem  ir  atbilstošs 
kontējums?

Jā

Uz  pārbaudītajiem  dokumentiem,  kas  ievietoti 
projekta izdevumu mapē „Maksājumu pieprasījumi, 
pārskati  un citi  finanšu dokumenti” un to kopijām 
norādīts grāmatvedības kontējums, bet nav norādītas 
summas, kas iegrāmatojamas attiecīgo kontu debetā 
un kredītā. 

36.

Vai uz visiem rēķiniem, kas uz 
projektu netiek attiecināti pilnā 
apjomā,  ir  veikta  attiecīgā 
atzīme, norādot summu, līguma 
numuru, atbilstošo kontējumu?

Jā

Telekomunikāciju  izmaksas:  pārbaudes  laikā  tika 
aptaujāts projekta personāls un noskaidrots, kādām 
vajadzībām  vēl  bez  projekta  aktivitātēm  izmanto 
telekomunikāciju  (stacionārais  telefons,  interneta 
pieslēgums,  mobilie  telefoni)  līdzekļus.  Tika 
pārbaudīts  rīkojums/  kalkulācija,  kas  nosaka  uz 
projektu  attiecināmo  apjomu  (%  vai  naudas 
vienībās).

37. Vai  ir  pieejamas  kalkulācijas, 
rīkojumi  par  telpu  nomas, 
komunālo  maksājumu, 
telefonu,  interneta  utml 
izmaksām,  kas   uz  projektu 
netiek  attiecinātas  pilnā 
apjomā?

Jā Izskatot Aknīstes novada domes iesniegto MP Nr.1 
un  MP  Nr.2,  netika  apstiprinātas  administratīvas 
izmaksas  –  domes  izdevumi  par  interneta 
pakalpojumiem,  kas  tika  pamatoti  ar  SIA 
“Technonet”  rēķiniem  par  2012.gada  aprīli  un 
maiju,  jo  uz  projekta  izmaksām  tika  attiecināti 
Ls  20.00  no  rēķina  summas  Ls  22.00.  Tika  lūgts 
skaidrojums,  kalkulācija.  Maksājuma  pieprasījumu 
ietvaros  saņemtais  skaidrojums  bija  nepietiekams, 
turklāt  telefoniski  domes  grāmatvede  paskaidroja, 
ka  SIA  “Technonet”  interneta  pakalpojumus 
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nesniedz  Aknīstes  novada  domes  ēkā,  bet  citā 
struktūrvienībā.  Radusies  situācija  tika  izrunāta, 
veicot pārbaudi projekta īstenošanas vietā. 
Runājot  ar  domes  galveno  grāmatvedi  Silviju 
Jaujenieci  tika  noskaidrots,  ka  interneta 
pakalpojumus  domei  Skolas  ielā  7  sniedz  SIA 
“Lattelekom”.  Panākta  vienošanās  ar  projekta 
vadītāju  Ilgu  Cālīti,  ka  tiks  sagatavota  jauna 
kalkulācija,  norādot,  kāda  daļa  no  faktiskajām 
interneta  izmaksām  Aknīstes  novada  domē 
attiecināma  uz  konkrēto  projektu.  Kalkulācija  tiks 
balstīta  uz  projektā  iesaistītā  administratīvā 
personāla  noslodzi.  Kalkulācijas  melnraksts  tiks 
atsūtīts  elektroniski  SIF  saskaņošanai,  pie 
noslēguma  maksājuma  pieprasījuma  tiks  iesniegti 
attiecīgie  SIA “Lattelekom”  rēķini  ar  faktiskajiem 
izmaksu  aprēķiniem.  Interneta  izmaksas  par 
projekta  īstenošanas  laiku  tiks  iekļautas  pēdējā 
(noslēguma) maksājuma pieprasījumā.  

38.
Vai  ar  visu  projektā  iesaistīto 
personālu  ir  noslēgti  atbilstoši 
līgumi?

Jā

Noslēgts uzņēmuma līgums Nr.58 ar Lāsmu Prandi 
par  projekta  sadaļas  izveidošanu  un  uzturēšanu 
pašvaldības  mājas  lapā:  
1) līguma  darbības  periods  –  02.04.2012.  - 
31.08.2012.,  kas  iekļaujas  projekta  realizēšanas 
laika periodā;
2)  algas  likme  –  ikmēneša  atlīdzība  Ls  70.00. 
(ieskaitot darba devēja VSAOI daļu). Kopējā līguma 
summa Ls 350.00;
3) darba apjoms – kā pienākums norādīts projekta 
sadaļas aktualizēšana katru mēnesi 5 mēnešu laikā, 
izsūtīt  preses relīzes (2) un vismaz 2 publikācijas.
Pārbaudes  īstenošanas  vietā  nebija  pieejams  algu 
aprēķins  par  jūliju,  (skaidrojums  no  projekta 
grāmatvedes  –  aprēķini  vēl  tiek  veikti 
grāmatvedībā). 
Par  jūnija  mēnesi  aprēķināta  atlīdzība  Ls  56.41 
apmērā,   ieturētas  VSAOI  Ls  6.21,  IIN  –  12.55. 
Algas pārskaitījums Ls 37.65 veikts ar m/u Nr.1543, 
VSAOI Ls 19.80 ar m/u Nr.1545 (05.07.2012), IIN 
Ls 12.55 ar m/u Nr.1544 (05.07.2012).

39.

Vai  informācija  līgumā 
nepārsniedz  budžetā  plānotās 
likmes un periodam ar plānoto 
budžetā  (likmes  un  periods), 
norādīto algas aprēķinos, darba 
laika  uzskaites  tabelēs, 
maksājuma  dokumentos, 
iesniegtajos pārskatos VID?

Jā Skat. komentārus 38.punktā.

40. Vai komandējumi  ir  noformēti 
ar atbilstošiem rīkojumiem? N/a

Aknīstes  novada  pašvaldības  darbinieku  veiktie 
pieredzes  apmaiņas  braucieni  nav  noformēti  kā 
komandējumi. 

41. Vai  uzturēšanās  un  ceļa 
izdevumiem  nav  pārsniegtas 
LR  normatīvos  noteiktās 

N/a
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likmes? 

42.
Vai  transporta  izdevumi  ir 
noformēti  ar  atbilstošiem 
attaisnojuma  dokumentiem  un 
maršruta lapām?

Jā

Transporta  izdevumi  ir  noformēti  kā  pakalpojumi, 
30.05.2012.  noslēgts  līgums  ar  SIA  “Aknīstes 
Pakalpojumi”.  Rēķiniem  klāt  tiek  pievienotas 
autobusa ceļazīmes, kā arī veiktie maršruti norādīti 
darbu pieņemšanas – nodošanas aktos.

43.

Vai  pamatlīdzekļi,  kuru 
nolietojums  tiek  attiecināts  uz 
projektu, nav iegādāti no valsts 
budžeta līdzekļiem,  pašvaldību 
dotācijas  vai  izmantojot 
Eiropas Kopienas finansējumu, 
un  tiem  ir  pieejami  iegādes 
dokumenti – PPR un MU? 

N/a

44.

Vai  par  pamatlīdzekļu 
amortizācijas  izdevumiem  ir 
pieejama kalkulācija (aprēķins) 
par  reālo  noslodzi  projektā, 
aprēķins ir veikts saskaņā ar p/l 
uzskaites  kartīti?  Vai 
pamatlīdzekļu  nolietojums  ir 
aprēķināts  saskaņā  ar  lineāro 
metodi?

N/a  

45.
Vai  pakalpojumi  ir  sniegti, 
darbi  veikti  un  preces 
piegādātas  saskaņā  ar 
noslēgtajiem līgumiem?

Jā

Tiek  pārbaudīti  visu  darījumu,  kas  pārsniedz 
Ls 500,00, attaisnojuma dokumentu oriģināli.
Kā projekta izmaksas uzrādīts maksājuma rīkojums 
Nr.1698  (31.07.2012  no  VK  konta 
LV25TREL9802195009000)  par  summu  Ls 
9450.00  SIA  “BONUM  US”.  Maksājuma  mērķī 
norādīti faktūrrēķini Nr.01/07/2012, Nr.02/07/2012, 
Nr.03/07/2012. 
Parakstu lapas: 05.07.2012. – 20 cilvēki, 06.07. – 20 
cilvēki; 10.07.- 20 cilvēki, 11.07.- 19 cilvēki; 12.07- 
19 cilvēki;  17.07.- 20 cilvēki,  18.07. – 19 cilvēki, 
19.7.- 18 cilvēki.
Līgums ar SIA “BONUM US” Nr.76 (17.05.2012) 
par  kopējo  summu  Ls  16395.00.  Pakalpojuma 
sniedzējam  uz  31.07.2012.  izmaksāta  summa 
Ls  9450.00  +  2520.00  (29.06.2012)  +  600.00 
(13.06.2012) = 12570.00.

46. Vai  projektā  nav  radušies 
neattiecināmie izdevumi? Jā Netika konstatēts pārbaudītajos dokumentos.

47.

Vai  projekta  izdevumos  nav 
iekļauti  finansējuma  saņēmēja 
pamatdarbības  izdevumi  vai 
citu  Eiropas  Kopienas  vai 
valsts,  vai  pašvaldības 
līdzfinansēto  projektu 
izdevumi?

Jā Netika konstatēts pārbaudītajos dokumentos.

48.
Vai  šķērsfinansējums  ir 
izmantots  atbilstoši 
finansēšanas  līgumā 
noteiktajam (ja attiecināms)?

N/a

49. Vai  partneris  kārtota N/a
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grāmatvedību  atbilstoši 
finansēšanas  līgumā 
noteiktajam (ja attiecināms)?

50.
Vai  ir  skaidras  un  saprotamas 
maksājuma  pieprasījuma 
sagatavošanas  un  iesniegšanas 
prasības?

Jā Uz  pārbaudes  veikšanas  dienu  10.08.2012.  SIF 
saņemti 3 maksājuma pieprasījumi, apstiprināti 2.

51.

Vai  visās  pārbaudītajās 
izmaksās  ir  iegūstams 
pamatojums  atbilstībai naudas 
vērtības  un  izmaksu 
efektivitātes principiem?

- Nē

1) SIA  “BONUM  US”  noslēgtā  pakalpojuma 
līguma Nr.76 2.2.punktā norādīts,  ka pakalpojuma 
sniegšanas vieta ir Aknīstes novada pašvaldība, bet 
pieredzes  apmaiņas  braucieniem  –  Rīgas  pilsētas 
pašvaldība  un  Latgales  plānošanas  reģiona 
pašvaldības. Maksājuma pieprasījuma Nr.3 ietvaros 
tika lūgts skaidrot, kādēļ apmācības 27.06.2012. tika 
organizētas Rīgā, nevis Aknīstē.
Finansējuma saņēmējs norādīja, ka apmācības Rīgā 
notikušas  saskaņā  ar  projekta  iesnieguma 
2.8.punktu,  kurā  tika  plānots  organizēt  vienu 
apmācību kursu Rīgā ar mērķi zināšanas nostiprināt 
ar  praktisku piemēru  kādā no ES pārstāvniecībām 
Latvijā vai valsts iestādē, un 8 dienu apmācību kurss 
Aknīstē. 
SIF  norādīja,  ka  pēc  būtības  izdevumi  varētu  tikt 
attiecināti,  bet  tie  neatbilst  iepirkuma  procedūrā 
noteiktajam,  t.i.,  ar  SIA  “BONUM  US”  noslēgtā 
līguma 2.2.punkts nosaka, ka līguma darbības vieta 
ir  Aknīstes  novada  pašvaldība,  bet  pieredzes 
apmaiņas  braucieniem  -  Rīgas  un  Latgales 
pašvaldības.  Līdz  ar  to  pakalpojuma  sniedzējs, 
nosakot līgumcenu, ieplānoja arī ceļa izdevumus, lai 
nokļūtu no Salaspils (SIA “BONUM US” juridiskā 
adrese)  Aknīstē,  bet  šobrīd  apmācību  īstenošana 
Rīgā  pašvaldībai  (nevis  pakalpojuma  sniedzējam), 
radījusi papildus izdevumus. 
Finansējuma  saņēmējs  piekrita  samazināt  budžeta 
pozīcijā  3.5.1.  deklarēto  izdevumu  summu  par 
braucienu no Aknīstes līdz Rīgai 27.06.2012.
2)   Maksājuma  pieprasījuma  Nr.2  ietvaros 
finansējuma saņēmējam tika lūgts skaidrot,  kādām 
mērķa grupas dalībnieku vajadzībām saskaņā ar SIA 
“Rēnijs”  pavadzīme  Nr.ABC-000411  iegādāti  13 
skavotāji  un  SIA  “Jēkabpils  grāmata”  čeku 
Nr.00173736 iegādātie 8 skavotāji  (uz visu mērķa 
grupu pietiktu ar  vienu skavotāju).  Pārbades  laikā 
projekta  vadītāja  norādīja,  ka  skavotāji  mērķa 
grupas  dalībniekiem izsniegti,  lai  būtu  ērtāka  gan 
apmācību,  gan  pieredzes  apmaiņas  laikā  saņemto 
materiālu  sakārtošana.  SIF  norādīja,  ka  sniegtais 
skaidrojums  tiks  izvērtēts,  apstiprinot  maksājuma 
pieprasījumu Nr.3.

52.
Vai  veiktie  izdevumi  projekta 
ietvaros  atbilst  projekta 
mērķiem un rezultātiem?

Jā 
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Veidlapa SM3-6

Secinājumi:   

Pārbaudes rezultāts: pozitīvs.
Ar  projektu  saistītā  saturiskā  dokumentācija  sakārtota  mapēs,  uz  kurām  norādīts  lietas 

nomenklatūras numurs, projekta numurs, nosaukums, dokumentācijas uzglabāšanas termiņš.
Pārbaudes īstenošanas  laikā  bija  pieejami  visu izdevumus  pamatojošo dokumentu  (līgumu, 

rēķinu, apmācību un pieredzes apmaiņas dalībnieku saraksti u.c.) oriģināli.
Finansējuma saņēmējs  grāmatvedības  uzskaiti  kārto  atbilstoši  vienošanās  nosacījumiem un 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem grāmatvedības jomā.
Konstatētās nepilnības:

1)  uz  mapēm,  kurās  glabājas  ar  projektu  saistītā  finanšu  dokumentācija,  nav  norādīts  projekta 
dokumentācijas uzglabāšanas termiņu atbilstoši vienošanās 27.punktam (31.12.2012.);
2)  uz  vairākiem  izdevumus  pamatojošajiem  dokumentiem  nav  norādīts  vienošanās  numurs 
(1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/098/73);
3)  līdz  pārbaudes  veikšanas  brīdim  iesniegto  maksājuma  pieprasījumu  ietvaros  nav  tikuši 
apstiprināti  izdevumi par  interneta  izmantošanu,  jo  nav ticis  iesniegts  korekts  faktisko izmaksu 
aprēķins.

Rekomendācijas Saņēmējam (aktivitātes, pienākumi, termiņi):

1)  Lūdzam uz  visām mapēm, kurās glabājas ar projektu saistītā dokumentācija, norādīt  projekta 
dokumentācijas uzglabāšanas termiņu atbilstoši vienošanās 27.punktam (31.12.2012.).
2)  Lūdzam nodrošināt  vienošanās numura  norādi  uz visiem izdevumus pamatojošo dokumentu 
oriģināliem.
3) Lūdzam  noslēguma  maksājuma  pieprasījuma  ietvaros  deklarēt  projekta  ietvaros  radušās 
administratīvās izmaksas par interneta izmantošanu, klāt pievienojot aprēķinu/ kalkulāciju un SIA 
“Lattelekom”  rēķinus.  Papildus  lūdzam  iesniegt  grāmatvedības  izdevumu  kontu  apgrozījuma 
pārskatu par visu projekta periodu, kurā būtu iekļauti izdevumi par interneta izmantošanu projekta 
vajadzībām. 
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