
1.2.2.1.pasākuma «Atbalsts nodarbināto apmācībām»
otrā projektu iesniegumu atlases kārta 

Projekta iesnieguma sagatavošana, vērtēšana un biežāk konstatētās kļūdas



Prezentācijas saturs

1. Normatīvais regulējums.

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība.

3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana e-vidē.

4. Projektu iesniegumu vērtēšana.

5. Biežāk konstatētās kļūdas.

6. Jautājumi.
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1. Normatīvais regulējums
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MK 
noteikumi 

Nr.617

Atlases 
nolikums

Projekta 
iesniegums

Citi 
normatīvie 

akti

1. Normatīvais regulējums (1)
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SAMP 2.kārtas projektu iesniegumu atlases nolikums

Stājies spēkā 2019.gada 4.oktobrī

SAMP 1.2.2.1. 2.kārtas atlases nolikums, t.sk.:

1) projekta iesnieguma veidlapa un tās pielikumi;

2) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika;

3) projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji;

4) projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas
metodika;

5) līguma par projekta īstenošanu projekts.

1. Normatīvais regulējums (2)



1. Normatīvais regulējums (3)

6https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-1-k-2

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/1-2-2-1-k-2


Citi normatīvie akti:

Regulas, piem., Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regula (ES)
Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām
ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību;

Likumi, piem., Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.—2020.gada plānošanas perioda vadības likums;

MK noteikumi, piem., MK 14.gada 16.decembra noteikumi Nr.784
«Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu
sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas
periodā»;

Vadlīnijas, piem., MK 2014.gada 16.decembra
noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu
atbilstību mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” u.c.
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1. Normatīvais regulējums (4)



2. Projektu iesniegumu 
noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība
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2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (1)
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Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmā (KP VIS)
2014.-2020. gadam, aizpildot norādītos datu laukus un
pievienojot visus nepieciešamos pielikumus.

Projekta iesniegumu iesniedz līdz projektu
iesniegumu iesniegšanas beigu termiņam –
09.12.2019. plkst. 23:59!



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (2)

1
0

Maksimālais projektu iesniegumu skaits vienam projekta
iesniedzējam:

Apstrādes
rūpniecībā

1

IKT nozarē

Partnerībā –
1

Individuāli –
pa 1

datorprogrammē-
šanas jomā, 

telekomunikācijas 
pakalpojumu jomā 

un informācijas 
pakalpojumu jomā

Starptautisko 
biznesa

pakalpojumu
centru nozarē

1



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (3)

* MK 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.784 «Kārtība, kādā Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas
dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā»
noteiktie obligāti iesniedzamie dokumenti. 11

Projekta 
iesnieguma 
veidlapa*

Papildus 
iesniedzamie 
dokumenti

Projekta 
iesnieguma 

veidlapas pielikumi*

Projekta iesnieguma saturu veido:



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (4)

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi (integrēti e-vidē):

1) 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”;

2) 2.pielikums “Finansēšanas plāns”;

3) 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”.
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2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (5)

Papildus iesniedzamie dokumenti (obligāti visiem iesniedzējiem):

1) apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma
neesamību**;

2) saraksts ar projekta iesniedzēja biedrības biedriem**;

3) projekta budžetā norādīto izmaksu aprēķina atšifrējums –
pamatojums (informācija par veiktajām tirgus aptaujām, statistikas
datiem, pieredzi līdzīgos projektos u.tml.);

4) pielikums “Apmācību vajadzības un profesionālās izglītības iestāžu,
augstskolu un zinātnisko institūciju iespējas piedāvāt nepieciešamās
apmācības”**;

5) atsauksmes par kopīgi īstenotiem projektiem ar profesionālās
izglītības iestādēm, augstskolām un zinātniskajām institūcijām vai
potenciālo sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm,
augstskolām un zinātniskajām institūcijām pamatojoši dokumenti,
piemēram, nodomu protokoli;

6) projekta iesniedzēja plānotā projekta vadītāja CV**.
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** Atbilstoši projektu iesniegumu atlases nolikuma pielikumā esošajai veidlapai.



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (6)

Papildus iesniedzamie dokumenti (atbilstoši projektā plānotajam):

1) veidlapas “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta
uzskaitei un piešķiršanai” izdruka;

2) projekta iesnieguma veidlapas sadaļu vai pielikumu tulkojums;

3) projekta iesniedzēja biedru operatīvie finanšu dati par 2018. gadu, ko
ir apliecinājuši zvērināti revidenti;

4) atbalsta vēstule no biedrības vai nodibinājuma, kurš reģistrēts
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu
reģistrā vairāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma
iesniegšanas sadarbības iestādē;

5) partnerības līgums IKT nozares projekta iesniegumam;

6) pilnvara (pilnvara, iekšējs normatīvs akts u.c.), ar kuru projekta
iesnieguma veidlapas parakstītājam ir piešķirtas paraksta tiesības;

7) cita informācija (dokumenti), kas nepieciešama projekta iesnieguma
kvalitatīvai izvērtēšanai, ja to nav iespējams integrēt projekta
iesniegumā .
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3. Projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšana e-vidē

1
5



3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 
e-vidē (1)
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3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 
e-vidē (2)



1
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3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 
e-vidē (3)



1
9

3. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 
e-vidē (4)



4. Projekta iesnieguma 
vērtēšana

2
0



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (1)
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

1) Projektu iesniegumu vērtēšanai sadarbības iestādes vadītājs ar
rīkojumu izveido projektu iesniegumu vērtēšanas
komisiju.

2) Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības
fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu.

3) Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, izmantojot
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas
metodiku.

4) Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma
apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai
noraidīšanu.



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (2)
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Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu
pieņem, ja izpildīti visi nosacījumi:

 uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības
likuma 23.pantā minētajiem izslēgšanas
noteikumiem;

 projekta iesniegums atbilst visiem projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

 SAMP 2.kārtas ietvaros ir pieejams finansējums
projekta īstenošanai.



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (3)
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Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar
nosacījumu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst
kādam no projektu iesniegumu vērtēšanas
precizējamajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta
iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes noteiktās
darbības noteiktā termiņā.

 Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā ietvertos
nosacījumus vai neiesniedz precizēto projekta iesniegumu
lēmumā norādītajā termiņā, projekta iesniegums tiek
uzskatīts par noraidītu.



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (4)
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Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma
noraidīšanu pieņem, ja iestājas vismaz viens no
nosacījumiem:

 uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no
Likuma 23.pantā minētajiem izslēgšanas
noteikumiem;

 projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu
vērtēšanas kritērijiem, un nepilnības novēršana
ietekmētu projekta iesniegumu pēc būtības;

 SAMP 2.kārtas ietvaros nav pieejams finansējums
projekta īstenošanai.



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (5)
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Lēmums par PI 

noraidīšanu

PI iesniegšana

Projekta iesnieguma vērtēšana un 

lēmuma pieņemšana

Precizējumu sagatavošana un 

iesniegšana 

Lēmums par PI 

apstiprināšanu

Lēmums par PI 

apstiprināšanu ar 

nosacījumu

Precizējumu vērtēšana un lēmuma/ 

atzinuma pieņemšana

Līguma par projekta īstenošanu slēgšana

Lēmums par PI 

noraidīšanu

Vērtēšanas laikā nav pieļaujams iesniegt papildu dokumentus vai
informāciju par projektu!



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (6)
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Projektu iesniegumu ranžēšana atbilstoši saņemtajiem
punktiem:

1) atbalstu sākotnēji sniedz vienam projekta iesniedzējam katrā
atbalstāmajā nozarē;

2) ja pēc sākotnēji atbalstīto projektu iesniegumu apstiprināšanas
ir pieejams finansējums, atbalstu sniedz nākamajam projekta
iesniedzējam ar augstāko punktu skaitu katrā atbalstāmajā
nozarē;

3) ja vairākiem nozaru projektu iesniegumiem piešķirts vienāds
punktu skaits, priekšroka ir projektam, kas ir ieguvis augstāku
punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr.8, un apmācīto nodarbināto
skaits ir lielāks absolūtā izteiksmē.



5. Biežāk konstatētās kļūdas
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5. Biežāk konstatētās kļūdas (1)
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Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

4. Projekta iesnieguma 
oriģinālam ir dokumenta 
juridiskais spēks

Projekta iesnieguma pielikumus
nav parakstījusi atbildīgā persona



5. Biežāk konstatētās kļūdas (2)
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Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

5. Projekta iesnieguma 
veidlapa ir pilnībā aizpildīta 
(…) ir pievienoti visi  
projektu iesniegumu 
atlases nolikumā noteiktie 
iesniedzamie dokumenti 
(…)

• nav pievienoti visi uz projekta
iesniegumu attiecināmie
pielikumi;

• nav pilnībā aizpildīta projekta
iesnieguma veidlapa/ atsevišķas
tās sadaļas;

• pievienotajos dokumentos un PI
sadaļās sniegta savstarpēji
nesaskaņota informācija
(piemēram, par sasniedzamajiem
rādītājiem, plānotajām darbībām
utt.).



5. Biežāk konstatētās kļūdas (3)
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Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

10. Projekta iesniegumā
iekļautās attiecināmās
izmaksas (kopējās projekta
attiecināmās izmaksas,
kopējās projekta
neattiecināmās izmaksas
un kopējās projekta
izmaksas), plānotās
atbalstāmās darbības un
izmaksu pozīcijas atbilst
MK noteikumos par
pasākuma īstenošanu
noteiktajām (…)

• izmaksas nav pamatotas ar
aprakstošu informāciju un/vai
pievienotajiem dokumentiem;

• iekļautas MK noteikumiem/
vadlīnijām neatbilstošas
izmaksas;

• neprecizitātes procentuālajā
sadalījumā atbilstoši noteiktajai
intensitātei (2.pielikumā);

• nekorekti norādīti projekta
darbību numuri (nav sasaistes
starp plānotajām darbībām un
izmaksām).



5. Biežāk konstatētās kļūdas (4)
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Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

13. Projekta iesniegumā
plānotie sasniedzamie
rezultāti un uzraudzības
rādītāji ir precīzi definēti,
pamatoti un izmērāmi un
tie sekmē MK noteikumos
par pasākuma īstenošanu
noteikto rādītāju
sasniegšanu

• 3.pielikumā norādītie rezultāti
nesaskan ar 1.5.punktā sniegto
informāciju;

• apraksta informācija neatbilst
norādītajam rezultātam;

• rezultāti nav izmērāmi un
pamatoti.



5. Biežāk konstatētās kļūdas (5)
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Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

14. Projekta iesniegumā
plānotās projekta
darbības:
14.1. atbilst MK
noteikumos par
pasākuma īstenošanu
noteiktajam un paredz
saikni ar attiecīgajām
atbalstāmajām darbībām,
14.2. ir definētas un
pamatotas, un tās risina
projektā definētās
problēmas.

• neprecīzi formulēti darbību
nosaukumi, tie neatbilst
aprakstam;

• iekļautas darbības, kam nav
paredzētas izmaksas projekta
ietvaros;

• darbību aprakstos norādīta
nepilnīga informācija, kas
nepamato darbības
nepieciešamību;

• darbība aprakstā nav sniegta
informācija par darbībai plānotā
finansējuma nepieciešamību.



JAUTĀJUMI UN DISKUSIJA 

Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu var uzdot, nosūtot uz elektroniskā 

pasta adresi atlase@cfla.gov.lv
tālrunis: 26802187
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mailto:atlase@cfla.gov.lv


Madara Zamarina
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadošā eksperte

Madara.Zamarina@cfla.gov.lv, tel. 26802187

2019.gada 11.novembris, Rīga

Paldies par 
uzmanību!


