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Projektu iesniegumu 
iesniegšanas kārtība

• Projektu iesniegumi jāiesniedz Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmas
e-vidē – KPVIS e-vide.

• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
2019.gada 21.oktobris



Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? 

Izdevīgā vietā 
un laikā

Bez maksas
Laika 

ekonomija

Datu drošība
Papildus 

informācija



Kā kļūt par KPVIS e-vides lietotāju?

LĪGUMS

Lai kļūtu par KP VIS e-vides lietotāju, ir jānoslēdz līgums ar CFLA 
par KPVIS e-vides izmantošanu.



Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20


• Līgums par KPVIS e-vides izmantošanu nodrošina
klientam (juridiskās personas atbildīgajai
amatpersonai) iespēju sistēmā izveidot vairāk
kā vienu lietotāja kontu, nosakot, kādu
informāciju redzēs un kādas darbības sistēmā
varēs veikt pārējie izveidotie lietotāji.
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Skatīšanās 
tiesības (S)

Labošanas 
tiesības (L)

Apstiprināšanas 
un iesniegšanas 

tiesības (A)

• Klients nosaka, kādas tiesības ir 
piešķiramas citiem lietotājiem:







Projekta iesnieguma 
(PI) veidlapas 

aizpildīšanas metodika

Ministru kabineta 
(MK) noteikumi

Vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas 

metodika

Atlases nolikums



Projekta 
iesnieguma 

(PI) 
veidlapa

Pielikumi







1.1.punkts - Projekta kopsavilkums

RIS3 Viedās 
specializācijas joma 

vai izaugsmes 
prioritāte

Projekta 
īstenošanas 

jomas NACE kods

Projekta mērķis 
(īsi)

Pētniecības 
kategorija

Zinātnes nozare 
(OECD)

Atslēgas vārdi

Galvenās darbības, 
rezultāti

Izmaksas Īstenošanas laiks





1.3.punkts  
Problēmas un risinājuma apraksts

Identificē un 
apraksta problēmu

Apraksta plānoto 
problēmas risinājumu 

un to pamato

Apraksta pētniecības 
metodoloģiju

Pamato pētījuma 
rezultātu zinātnisko 
vērtību, novitātes 

līmeni

Apraksta sagaidāmo 
projekta rezultātu(s) 
– jaunu produktu vai 

tehnoloģijas 
prototipu 

(ja attiecināms)

Pamato pētījuma 
starpdisciplinaritāti



1.9.punkts  
Projekta sadarbības partneri

Partnera 
nosaukums

Partnera veids
Izvēles 

pamatojums

Partnera 
ieguldījums 

projektā

Efektīva 
sadarbība

Sadarbības 
līgums



Ārvalstu partneris

• Ir pieļaujama ārvalstu partnera piesaiste, bet tādā 
gadījumā sadarbības partnera projekta daļas 
īstenošanai nepieciešamo finansējumu 
nodrošina no sadarbības partnera rīcībā 
esošajiem līdzekļiem

• Izmaksas projektā norāda kā neattiecināmās 
izmaksas

• Katra partnera projekta daļas izmaksas veido 
vismaz 20% no projekta kopējām izmaksām

• Alternatīvi – ārpakalpojums (ar saimniecisko darbību 
nesaistītiem projektiem līdz 25% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām)



1.5.punkts  
Projekta darbības un 
sasniedzamie rezultāti



1.6.punkts  
Projektā sasniedzamie 

uzraudzības rādītāji

Jānodrošina loģiska iznākuma rādītāju 
vērtību sasaiste ar plānotajām darbībām un 

to rezultātiem!



Uzmanību jāpievērš:

•1.5.punktā un 1.6.1.punktā 
rādītājiem jābūt saskaņotiem

•1.5.punktā norāda projekta 
vidusposma brīdi (gads, mēnesis)





2.sadaļa – Projekta īstenošana

Ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem - jānodrošina studējošo
vai zinātniskā grāda pretendentu iesaisti projekta īstenošanā,
ņemot vērā, ka studējošo vai zinātniskā grāda pretendentu kopējā noslodze
visā projekta īstenošanas periodā ir:
• vismaz divi PLE, ja kopējā zinātnisko darbinieku noslodze visā projekta

īstenošanas periodā ir vienāda ar astoņiem PLE vai lielāka;
• 25% no kopējās zinātnisko darbinieku noslodzes visā projekta

īstenošanas periodā, ja tā visā projekta īstenošanas periodā ir mazāka
par astoņiem PLE.



Uzmanību jāpievērš:

• 2.1.punktā īstenošanas kapacitātei:
• Sniedz informāciju par visu īstenošanas 

personālu – pa amata grupām norādot 
skaitu, pieredzes/izglītības prasības

• Nav jānorāda konkrētas personas (izņemot 
zinātnisko vadītāju)

• Informāciju saskaņo ar citām PI 
sadaļām/pielikumiem



Uzmanību jāpievērš:

• Ar saimniecisko darbību nesaistītā projektā 
attiecināms atlīdzības atalgojums personām 
ar vismaz 0,3PLE (vidēji visā projekta 
īstenošanas laikā)

• Ar saimniecisko darbību saistītā projektā 
attiecināms atlīdzības atalgojums personām 
par tiem mēnešiem, kuros slodze ir 0,3PLE





Pielikumi KP VIS



Sistēma norāda darbību/apakšdarbību Nr. atbilstoši 
veidlapas 1.5.punktā norādītajām darbībām/apakšdarbībām

«P» - darbības pirms līguma noslēgšanas, «X» - darbības 
pēc līguma noslēgšanas

Darbību īstenošanas secība un periodi

• Secīgi, loģiski, atbilstoša ilguma



Norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu
pa gadiem un finansēšanas avotiem.

Precīzi un korekti attiecībā pret
intensitāti! Norāda 2 ciparus aiz komata.

Ar saimniecisku darbību nesaistīti projekti: 
ERAF + VB intensitāte – 92,5%

Ar saimniecisku darbību saistīti projekti: 
ERAF intensitāte – atkarīga no pētījuma veida un 
komersantu veida – līdz 80%

Atbalsts netiek klasificēts kā de minimis



Uzmanību jāpievērš:

• Finansēšanas plānā izmaksas norāda tajos 
gados, kuros plānota projekta īstenošana

• Finansēšanas plānā vienādu intensitāti (%) 
piemēro gan kopsummām, gan summām 
katrā gadā

• Informāciju saskaņo ar citām PI 
sadaļām/pielikumiem



• Darbībām atbilstošas izmaksas, kas ir atbalstāmas, 
atbilstoši SAM pasākuma MK noteikumiem

• Nepārprotami skaidra izmaksu veidošanās –
izmaksu apakšpozīcijas, mērvienības, daudzumi

Nepieciešamības gadījumā - projekta budžetā
iekļauto izmaksu aprēķinus pamatojoša
informācija papildus pielikumā!



Uzmanību jāpievērš:

• Budžetā plānojot izmaksas 
komandējumiem, informāciju norāda arī 
1.5.punktā atbilstošas darbības aprakstā

• Aizpilda arī kolonnu «t.sk. PVN» (ja 
attiecināms)



Uzmanību jāpievērš:

• Izmaksām jāsaskan ar budžeta skaidrojumu
• Izmaksu pozīcijā Nr.10.2. – publicēšanas 
izmaksas oriģināliem zinātniskiem 
rakstiem, kas publicēti žurnālos vai 
konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas 
indekss sasniedz vismaz 50 procentus no 
nozares vidējā citēšanas indeksa



4. Apliecinājums par dubultā finansējuma 
neesamību
(jāiesniedz latviešu valodā)

5. Apliecinājums par atbilstību prasībām
(jāiesniedz latviešu valodā)

• projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta
iesnieguma un tā pielikumu latviešu un angļu valodas
versijas ir savstarpēji atbilstošas un saskaņotas

• papildus informācija, kas nepieciešama projekta
iesnieguma vērtēšanai, t.sk. informācija, kas varētu būt
noderīga projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanai,
kuru veiks Eiropas Komisijas ekspertu datubāzē
iekļautie eksperti



• 6.pielikums – Projekta iesnieguma veidlapa
angļu valodā

• 7.pielikums - Projektā iesaistīto zinātnisko
darbinieku noslodze pilna laika ekvivalenta
izteiksmē (PLE) projekta īstenošanas periodā
latviešu un angļu valodā

• 8.pielikums – zinātniskā vadītāja CV latviešu
un angļu valodā



10. pielikums - Ar saimniecisku darbību saistīta  
projekta vidējās svērtās publiskā finansējuma 
intensitātes aprēķināšana

• Vidējās svērtās publiskā finansējuma intensitātes
aprēķinu veic, nosakot projekta iesniedzēja un katra
labuma guvēja projekta daļas vidējo svērto publiskā
finansējuma intensitāti

• Sniedz informāciju par katru sadarbības partneri,
kas gūst intelektuālā īpašuma tiesības un
ekonomiskās priekšrocības, kas izriet no tā projekta
ietvaros veiktās darbības
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Projektā iesaistīto zinātnisko darbinieku 
noslodze PLE izteiksmē projekta 

īstenošanas periodā 

JĀJP

K/AJZ 0,5 5 gadi

PLE laiks





Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz 
latviešu valodā (aizpildot datu laukus 

KPVIS) un angļu valodā (kā 
pielikums)!



1.1.1.1. 1. un 2.kārta –
atšķirīgais

• Kritēriji:

• Dzēsts kritērijs par zaļo publisko iepirkumu

• 3.4.2.kritērijs – papildus punkti par 
jaunajiem zinātniekiem, kam projekta 
īstenošanas laikā plānots pilnveidot 
kompetenci

• Budžeta izmaksu skaidrojums iesniedzams gan 
latviešu, gan angļu valodā



• Ar saimniecisko darbību saistītiem projektiem –
līgumpētījuma apmēram vairs nav noteikts 
nepieciešamais procentuālais apmērs

• PI veidlapā – vispārīgās informācijas lauki par 
RIS3 un projekta personāla PLE

• 7.pielikums – tabulas apakšējā daļa

1.1.1.1. 1. un 2.kārta –
atšķirīgais



Paldies par uzmanību!


