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Prezentācijas saturs



1.Saīsinājumi

Atlases nolikums – CFLA kā sadarbības iestādē 2017.gada 16.decembrī apstiprināts Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora
investīcijas P&A” 1.2.1.4.pasākuma „Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” (turpmāk – SAM
pasākums) otrās atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikums, kas nosaka projektu iesniegumu
atlases kārtību un ietver šādus pielikumus

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

MK noteikumi Nr.293 – Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumi Nr.293
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā
sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas
noteikumi

MVU – mikro, mazais vai vidējais uzņēmums

KP VIS – Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma

Likums - Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likums

GNU – grūtībās nonācis uzņēmums

P & A – pētniecība un attīstība

PI – projekta iesniegums

SAM – specifiskā atbalsta mērķis

TRL - tehnoloģijas attīstības līmenis (technology readiness level)

https://likumi.lv/ta/id/267471-eiropas-savienibas-strukturfondu-un-kohezijas-fonda-2014-2020-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums


2. Projekta iesnieguma sagatavošana (I)

SAM MK 
noteikumi 

Atlases 
nolikums

Citi 
normatīvie 

akti

Ideja, mērķis, 
pamatojums, 
finansējums, 

laiks, 
cilvēkresursi

…



2. Projekta iesnieguma sagatavošana (II)

Atlases nolikums

1.pielikums - veidlapas

Projekta 
iesnieguma 

veidlapa 

Biznesa 
plāns

Apliecinājumi 
par atbilstību 
prasībām un 

dubultā 
finansējuma 
neesamību

Apliecinājums 
par atbilstību 

MK noteikumu 
Nr.293  30.p. 

prasībām

2., 3.pielikums –
veidlapu 

aizpildīšanas 
vadlīnijas

Projekta 
iesnieguma 

veidlapa

Biznesa 
plāns

4., 5., 
7.pielikums –
SAM kritēriji, 
vērtēšanas 
vadlīnijas/ 
metodika

SAM iesniegto 
projektu 

iesniegumu 
vērtēšanas 

kritēriji

SAM 
vērtēšanas 

kritēriju 
piemērošanas 

metodika

Ekspertu 
vērtēšanas 

veidlapa

6.pielikums

Līguma 
projekts



2. Projekta iesnieguma sagatavošana (III)

Pētniecība
Finanšu 

kapacitāte

Ilgtspēja

Plāns 

Investīciju 
apmērs

Attīstība

Iekārtas, 
tehnoloģiskais 

process



2. Projekta iesnieguma sagatavošana (IV)

TRL 4 – 8 + 20% eksperimentālas iekārtas

P & AIdeja



2. Projekta iesnieguma sagatavošana (V)

NB!!!
• atklāta atlase – «lai uzvar labākais» princips;
• iesniegšanas termiņš – ierobežots;
• kvalitatīvs, pārdomāts, pamatots (P&A, resursi, ilgtspēja), dokumentēts 

projekta iesniegums jeb «visu vai neko»;
• ierobežojumi – iesniedzējs, projekta apmērs, ERAF finansējums (%, 

EUR), TRL, eksperimentālo iekārtu īpatsvars ne mazāk kā 20%, Likuma 
23.pants, GNU;

• iesniegšana tikai KPVIS;
• vērtēšanā piedalās ārvalstu eksperti;
• projekta iesnieguma latviešu valodas variantam papildus 

rekomendējam pievienot analogu projekta iesniegumu angļu valodā;
• izmaksas attiecināmas, ja tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām 

darbībām, ir samērīgas, pamatotas (Finanšu regula).



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (I)

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA, PIELIKUMI + PAPILDUS OBLIGĀTI 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

1) veidlapa “Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma 
neesamību”;

3) biznesa plāns;

4) projekta iesniedzēja vai tā saistītās personas P&A apliecinošs dokuments;

5) detalizētas prasības eksperimentālajai tehnoloģijai (iekārtu, 
programmatūru, palīgiekārtu tehniskās specifikācijas, rasējumi, tehnoloģiskās 
shēmas u.tml.);



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (II)

PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPA, PIELIKUMI + PAPILDUS OBLIGĀTI 
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

6) standartiekārtu vai standartkomponenšu iepirkuma procedūru apliecinošie 
standartiekārtu vai standartkomponenšu iespējamo piegādātāju izpētes 
dokumentācija (sarakste, ekrānšāviņi no iespējamo piegādātāju un/vai 
pakalpojumu sniedzēju mājas lapām u.tml.), kura satur vismaz zemāk minēto 
informāciju:

7) projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību apliecinošs 
dokuments;

8) Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrētas kredītiestādes  
izsniegta pirmā pieprasījuma līguma izpildes garantijas vēstule par summu ne 
mazāku kā četri procenti no pieprasītā publiskā finansējuma, kas nodrošina 
garantijas summas izmaksu MK noteikumu 67.punktā norādītajos gadījumos.



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (III)

DOKUMENTI, KURI IESNIEDZAMI, JA ATTIECINĀMS:

1) veidlapa “Eksperimentālās tehnoloģijas komponenšu vai iekārtu ražotāja 
vai uzstādītāja apliecinājums” (attiecināms, ja ir zināms konkrēts ražotājs vai 
uzstādītājs, ja nav, tad apliecinājums tiek iesniegts tiklīdz ir noslēdzies 
iepirkums un ir zināms konkrēts ražotājs vai uzstādītājs);

2) pilnvara, iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, ar kuru projekta 
iesnieguma veidlapas parakstītājam ir piešķirtas paraksta tiesības 
(attiecināms, ja projekta iesniegumu paraksta persona, kas nav projekta 
iesniedzēja atbildīgā, paraksttiesīgā amatpersona);

3) deklarācija par projekta iesniedzēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas 
nosaka komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai 
(mikro)) vai vidējai komercsabiedrībai (ja attiecināms);

4) eksperimentālās tehnoloģijas komponenšu vai iekārtu intelektuālās 
īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti par vismaz 20% apmērā no 
eksperimentālās tehnoloģijas kopējām izmaksām (ja attiecināms); 



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (IV)

DOKUMENTI, KURI IESNIEDZAMI, JA ATTIECINĀMS:

5) dokumenti, t.sk. tehniskā specifikācija, kurā ir definētas prasības zaļā 
iepirkuma principu piemērošanai (ja ir izstrādāta un apstiprināta) (ja 
attiecināms);

6) apkopojoša informācija - izziņa vai izdrukas no projekta iesniedzēja 
grāmatvedības uzskaites sistēmas par aktīvu amortizāciju pēdējo trīs fiskālo 
gadu laikā (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants un 
projekta ietvaros tiek plānota modernizācija) vai par pēdējo fiskālo gadu 
(attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants un projekta ietvaros 
tiek plānota dažādošana), kura ietver zemāk minēto minimālo informāciju par 
katru aktīvu;

7) zvērināta revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats par laikposmu 
par 12 mēnešiem līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem 
(attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir jaunizveidots komersants);



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (V)

DOKUMENTI, KURI IESNIEDZAMI, JA ATTIECINĀMS:

8) konsolidētais gada pārskats (attiecināms, ja mātes sabiedrība vai saistītie 
komersanti ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas);

9) informācija par projekta iesniedzēja un/vai tā saistīto veikto P&A darbu 
izmaksu apmēru euro pa gadiem, kurus projekta iesniedzējs un/vai tā saistītās 
personas ir veikuši katru gadu pēdējo trīs gadu laikā pirms projekta 
iesniegšanas. Informāciju ir apstiprinājis zvērināts revidents (attiecināms, ja 
kādā no pēdējo trīs gadu pārskatiem nav pieejams P&A atšifrējums);

10) īpašumtiesības vai ilgtermiņa nomas tiesības apliecinošie dokumenti 
(zeme, ēkas) (ja attiecināms);

11) tulkojums (ja attiecināms);

12) papildus dokumenti, kas skaidro projekta iesniegumā plānoto darbību un 
rezultātu pamatotību, lietderību, efektivitāti (ja attiecināms, piem., 
būvniecības dokumentācija, atļaujas, noietu pamatojoši dokumenti, u.c.).



3. Projekta iesnieguma noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (VI)

• projekta iesniegums jāiesniedz latviešu valodā. CFLA nodrošinās dokumentu 
tulkošanu no latviešu uz angļu valodu. NB! Projekta iesniegumu var papildus 
iesniegt arī angļu valodā.

• pielikumus numurē;
• var pievienot citus dokumentus, kurus uzskata par nepieciešamiem projekta 

iesnieguma kvalitatīvai izvērtēšanai;
• projekta iesniegumu iesniedz līdz projektu iesniegumu iesniegšanas beigu 

termiņam;
• tehniskais atbalsts par projekta iesnieguma aizpildīšanu KPVIS e-vidē tiek 

sniegts CFLA oficiālajā darba laikā

NB!!!



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (I)



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (II)

Projekta iesnieguma veidlapas sadaļas MS 
Word = KP VIS

=



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (III)



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (IV)



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (V)



4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (VI)

Piemērs:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/ict-02-2018.html Atslēgvārdi no šī apraksta:

combined organic and 
printed electronics 

large area deposition 
technologies 

multi-functional 
components

large-scale fabrication

mass-customisation

Transducers

Electronics

Textiles, flexible or 
stretchable substrates

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-02-2018.html


4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana (VII)

NB!!!

• Informācijai starp sadaļām, dokumentiem ir 
savstarpēji saskaņota, skaidra, saprotama;

• Projekta iesniegumā plānotais ir pamatots, 
pierādīts;

• Izmaksas ir atbilstošas uz korektiem, 
objektīviem pieņēmumiem balstītas.



5. Projektu iesniegumu vērtēšana (I)

Darbība

Termiņš 

apstiprināts bez 
nosacījumiem/ 

noraidīts

apstiprināts ar 
nosacījumiem

Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 22.02.2018.-22.05.2018.

Līgumu slēgšana ar projektu iesniedzējiem No 23.05.2018.

Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš

23.05.2018. -
23.06.2018. (VK lemj 
par termiņu, atkarībā 
no nepieciešamo 
precizējumu apjoma)

Lēmumā ietverto nosacījumu izpildes vērtēšana un 
atzinuma par to izpildi pieņemšana

24.06.2018.-
04.07.2018.

Līguma slēgšana ar projekta iesniedzēju,  kad izpildīti 
nosacījumi

No 05.07.2018. 



5. Projektu iesniegumu vērtēšana (II)



5. Projektu iesniegumu vērtēšana (III)



5. Projektu iesniegumu vērtēšana (IV)

SAM vērtēšanas kritēriji (Likuma 23.p.)

Neprecizējami

Vienotie :

1. (mērķis + 
prasības), 

2. (KPVIS)  

Vienotie 
izvēles – 1. 

(GNU)

Specifiskie 
atbilstības:

2. (nav neatbalstāmā 
nozare), 

3. (izpildes garantija),

5. (stimulējošā 
ietekme, %), 

9. (RIS3 nozare)

Precizējami

Vienotie:

3. (kapacitāte), 

4. (nav parādi), 

5. (juridiskais spēks), 

6. (aizpildīta 
veidlapa+ dok.), 

7. (dati euro), 

8. (korekti aprēķini), 

9. (ERAF fin.), 

10. (intensitāte), 

11. (izmaksu 
pamatotība), 

12. ( projekta 
termiņš), 

13. (mērķis), 

14. (rādītāji), 

15. (darbības), 

16. (publicitātes 
pasākumi), 

17. (riski)

Vienotie izvēles:

2. (izmaksu 
pamatotība, 

nepieciešamība, 
samērīgums)

Specifiskie 
atbilstības:

1. (nepārceļ un 
nepārcels ražošanu 

EEZ, neaizstāj 
importu), 

4. (valsts atbalsts -
kumulācija), 

6. (rada jaunu 
produktu), 

7. (TRL8), 

8. (20% 
eksperimentāls)

Kvalitātes (max. – 120, min. 
(izslēdzošajos) - 15)

Izslēdzošs (jāsaņem 
min. punktu skaits):

1. (darba ņēmēju 
ienākumi), 

2. (nozare RIS3), 

3. (ieguldījumi P&A –
plāns, fakts 

(vēsturiskā pieredze), 
darba vietas, 

pieredze jaunu 
produktu izstrādē), 

4. (gatavības pakāpe 
– finanses, 

intelektuālās 
īpašumtiesības, tehn. 

gatavības pakāpe), 

5. (apgrozījums vs
kopējās attiecināmās 

izmaksas)

Papildu punkti:

6. (intensitāte),

7. (pašu resursi), 

8. (papildinātība), 

9. (īstenošanas 
vieta), 

10. (ilgtspēja)



5. Projektu iesniegumu vērtēšana (V)

NB!!!

• Lēmums par noraidīšanu, ja neatbilst vismaz 
neprecizējamajiem kritērijiem (N);

• Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas, projektu 
iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši saņemtajiem 
punktiem prioritārā secībā;

• Lēmumi ar nosacījumu tiek pieņemti, ja projekta 
iesniegums neatbilst vismaz vienam precizējamam (P) 
vērtēšanas kritērijam

• Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas 
noteikti lēmumā par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu ar nosacījumu.





SAM 1.2.1.4. 1.kārtas statistika

13

4

83

Noraidīti (no iesniegtajiem 41 projektu iesnieguma 24 noraidīti), %

Vienotais izvēles Nr.2.3, 2.4. Vienotais  Nr.1 Vienotais Nr.1, specifiskais atbilstības Nr.8, 9

Statuss Skaits

Līgums 17

Noraidīts 24

41



SAM 1.2.1.4. 1.kārtas statistika

Kritērijs Galvenie noraidījuma pamatojumi

Vienotais 
izvēles 
Nr.2.3, 2.4.

nav finansiāli un ekonomiski pamatota projekta 
dzīvotspēja, aprēķini ir pret finanšu/biznesa loģiku, 
nav skaidrs mērķtirgus,  nav katras komponentes 
iegādes izmaksu aprēķināšanas/noteikšanas 
mehānisms, nav pierādījumu ieguldījumu atdevei
(nav  pašizmaksas aprēķins, pārdošanas cenas 
pamatojuma, nepilnīga tirgus izpēte, t.sk. nav 
apzināti potenciālie konkurenti), nav pamatota 
ilgtspēja & dzīvotspēja...

Vienotais  
Nr.1

nav iesniegts BP

Vienotais 
Nr.1, 
specifiskais 
atbilstības 
Nr.8, 9

nav vismaz 20%  uz P&A darbiem balstītu izmaksu 
(iekārtas), nav pamatoti P&A darbi, nav sasaistes 
starp jauno produktu un tehn.iekārtu…



Biežāk pieļautās nepilnības (I)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

6. Projekta iesnieguma 

veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

(…) ir pievienoti visi  

projektu iesniegumu atlases 

nolikumā noteiktie 

iesniedzamie dokumenti 

(…)

• nav pievienoti visi obligāti 

pievienojamie pielikumi

• nav pilnībā aizpildīta projekta 

iesnieguma veidlapa/ atsevišķas 

tās sadaļas (visbiežāk 2.5.sadaļa)

30



Biežāk pieļautās nepilnības (II)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

11. Projekta iesniegumā

iekļautās kopējās

projekta

attiecināmās

izmaksas, plānotās

atbalstāmās

darbības un

izmaksu pozīcijas

atbilst MK

noteikumos par

specifiskā atbalsta

mērķa īstenošanu

noteiktajām (…)

• nav norādīti vai nekorekti norādīti projekta 

darbību Nr. (3.pielikumā)

• nav summas apakšpozīcijās vai nesakrīt 

ar virspozīcijas summu

• iekļautas MK noteikumiem/vadlīnijām 

neatbilstošas izmaksas
• neprecizitātes procentuālajā sadalījumā 

atbilstoši noteiktajai intensitātei

(2.pielikumā)

• aritmētiskas kļūdas un pilnībā neaizpildīta 

informācija 2. un 3.pielikumā

• nepareizi aprēķinātas PVN summas 

(pārsniedz 21%)
31



Biežāk pieļautās nepilnības (III)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

12. Projekta īstenošanas

termiņi atbilst MK

noteikumos par

specifiskā atbalsta

mērķa īstenošanu

noteiktajam projekta

īstenošanas periodam

• norādīts savstarpēji nesaskaņots 

projekta īstenošanas laiks 1.pielikumā,

1.1.sadaļā un 2.3.sadaļā

• 1.5.sadaļā norādīto darbību aprakstos 

vai citur projektā pretrunīga 

informācija ar 1.pielikumā norādīto 

darbību īstenošanas ilgumu pa 

ceturkšņiem

32



Biežāk pieļautās nepilnības (IV)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

14. Projekta iesniegumā 

plānotie sagaidāmie 

rezultāti un uzraudzības 

rādītāji ir precīzi 

definēti, ir pamatoti un 

izmērāmi un tie sekmē 

MK noteikumos 

noteikto rādītāju 

sasniegšanu

• rezultāti 3.pielikumā pretrunīgi ar 

1.5.sadaļā sniegto informāciju

• apakšdarbībām nav definēti rezultāti 

un rezultātu skaitliskā izteiksme

• apraksta informācija nesaskan ar 

norādīto rezultātu

• neprecīzi aizpildīta projekta 

iesnieguma 1.6. sadaļa par 

uzraudzības rādītājiem/nav pamatota 

sasaiste ar 1.5.sadaļā norādītajiem 

rezultātiem

• rezultāti nav izmērāmi un pamatoti
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Biežāk pieļautās nepilnības (V)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

15. Projekta iesniegumā 

plānotās projekta 

darbības:

1.15.1. atbilst MK 

noteikumos noteiktajam 

un paredz saikni ar 

attiecīgajām 

atbalstāmajām darbībām;

1.15.2. ir precīzi 

definētas un pamatotas, 

un tās risina projektā 

definētās problēmas

• nav saskaņota informācija par 

plānotajām darbībām visā projekta 

iesniegumā

• kāda darbība/apakšdarbība neatbilst 

MK noteikumiem

• neprecīzi formulēti darbību 

nosaukumi, neatbilst aprakstam

• darbību aprakstos norādīta 

nepilnīga informācija, kas nepamato 

darbības nepieciešamību
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Biežāk pieļautās nepilnības (VI)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

16. Projekta iesniegumā 

plānotie publicitātes un 

informācijas 

izplatīšanas pasākumi 

(…)

• nesaskan aprakstā un skaitliskā 

izteiksmē norādītās vērtības

• norādītā informācija neatbilst 

publicitātes vadlīnijām/MK 

noteikumiem

• nav norādīta visa nepieciešamā 

informācija

17. Projekta iesniegumā ir 

identificēti, aprakstīti un 

izvērtēti projekta riski

(…)

• nav norādīta riska iestāšanās 

varbūtība/ietekme

• riska novēršanas/mazināšanas 

pasākumos norādītā informācija 

neattiecas uz konkrēto projektu
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JAUTĀJUMI UN DISKUSIJA

NB!!! 

Jautājumus par projektu iesniegumu atlasi, projektu 
iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas praktisko pusi Jūs 
varat uzdot arī pēc semināra, kādā no Jums ērtākajiem un 
pieņemamākajiem veidiem:

1) Tiekoties ar CFLA ekspertu klātienē, pirms tikšanās 
vienojoties (rakstiski vai zvanot) par tikšanās vietu, laiku 
un izskatāmajiem jautājumiem;

2) Rakstot uz e-pastu cfla@cfla.gov.lv, info@cfla.gov.lv;

3) Zvanot uz tālr.nr.: 66939777.

|  36

mailto:cfla@cfla.gov.lv
mailto:info@cfla.gov.lv


Paldies par 
uzmanību!


