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Lai kļūtu par Kohēzijas politikas 
fondu vadības informācijas sistēmas 
2014.-2020.gadam E-vides /KPVIS 
e-vides/ lietotāju:

 jānoslēdz līgumu ar Aģentūru par KPVIS e-
vides izmantošanu

Līgumu pašrocīgi paraksta tikai 
paraksttiesīgā persona!

 KPVIS e-vides lietotājs ir juridiska persona

Ja juridiskai personai (iestādei, 
organizācijai vai uzņēmumam) mainās 
paraksttiesīgā persona, ir jāiesniedz 

līguma grozījumi!
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Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams:

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

Klientu apkalpošanas centrā (Meistaru ielā 
10, Rīgā)
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Līgumu par KPVIS e-vides 
izmantošanu var iesniegt (1):

ar e-parakstu, nosūtot uz vis@cfla.gov.lv
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Līgumu par KPVIS e-vides 
izmantošanu var iesniegt (2):

pašrocīgi parakstītus 2 eksemplārus:

atsūtot pa pastu Smilšu iela 1, 152.
kabinets, Rīga, LV-1919

klātienē - Klientu apkalpošanas
centrā (Meistaru ielā 10, Rīgā)
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Piekļuve sistēmai:

 Lietotājs e-pastā saņems piekļuves
parametrus (lietotājvārds un parole)

 Pārlūkprogrammas adreses laukā jānorāda
adrese:

https://ep.esfondi.lv
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Kad klients ir kļuvis par KPVIS e-
vides lietotāju (1):

 sagatavot un iesniegt:

 projekta iesniegumu (PI),

 iepirkumu plānu (IP),

 Līguma grozījumus,

 plānoto maksājumu pieprasījumu

iesniegšanas grafiku (PMPIG),

 maksājuma pieprasījumu (MP)

 pievienot pamatojošos dokumentus un citus

pielikumus
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Kad klients ir kļuvis par KPVIS e-
vides lietotāju (2):

 lietot sistēmu pats - sagatavot, apstiprināt
un iesniegt dokumentus;

papildus var pilnvarot citu fizisku personu
klienta vārdā lietot KPVIS e-vidi, tad
Aģentūrā ir jāiesniedz parakstīta Lietotāja
tiesību veidlapa;

Vienam klientam var būt vairāki KPVIS 
e-vides lietotāji!

 lietotājam ir iespējams noteikt kādu
informāciju redzēs un kādas darbības
sistēmā viņš varēs veikt
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Lietotāja tiesību veidlapā

Klients norāda:

 papildu lietotāju;

 papildu lietotāja tiesības:

S – skatīšanās tiesības,

L – labošanas un pievienošanas tiesības,
kuras jau satur S tiesības,

A – apstiprināšanas un iesniegšanas
tiesības, kuras jau satur S un L tiesības.

Ar A tiesībām lietotājs var apstiprināt un iesniegt 
dokumentus Klienta vārdā! 

Ja Klients piešķir Lietotājam A tiesības, tad 
Aģentūrā ir jāiesniedz atbildīgās amatpersonas 

parakstīts pilnvarojums (pilnvara vai iekšējs 
normatīvs akts)!
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KPVIS e-vides priekšrocības (1)

projekta iesniegšanas termiņa kontrole

 sekot līdz sagatavoto dokumentu
statusam
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KPVIS e-vides priekšrocības (2)

 automātiska datu aizpildīšana

 iestrādāti klasifikatori
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KPVIS e-vides priekšrocības (3)

 paskaidrojošie paziņojumi

 brīdinājumi

 loģiskās pārbaudes
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KPVIS e-vides priekšrocības (4)

 savstarpējas pārbaudes pirms dokumenta
iesniegšanas

 iespēja ziņot par problēmu

 u.c.
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KPVIS e-vides lietotājam

 Lūgums izmantot KPVIS E-vides
lietotāju rokasgrāmatu, kas pieejama
KPVIS e-vides sadaļā “Dokumentācija”

 Par lietotāju bloķēšanu un atbloķēšanu, kā
arī jautājumus par tehnisko atbalstu:

 var sūtīt uz e-pasta adresi vis@cfla.gov.lv

VAI

 zvanīt darba dienās pa tālruni 20003306
vai 66939696
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Paldies par uzmanību!

Žanete Zaharova.

Programmu vadības un uzraudzības departamenta

Vadības informācijas sistēmas nodaļas vadītāja p.i.

e-pasts: Zanete.Zaharova@cfla.gov.lv

Tālr.nr.: (+371) 27078835 (Tele2)
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