
Specifiskais atbalsta mērķis 8.1.2.

«Vispārējo izglītības iestāžu mācību vides 

uzlabošana»

Agrita Ķepīte

Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā 

eksperte

20.12.2017.
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Atbalstāmās darbības
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Ergonomiskas 
mācību vides 

izveide
IKT risinājumu 
ieviešana un 

aprīkojuma iegāde

Jaunu dabaszinātņu 
(fizika, ķīmija, bioloģija) 

un matermātikas 
kabinetu iekārtošana

Sporta infrastruktūras 
pārbūve un 
atjaunošana

Dienesta 
viesnīcas, 
internāta 

būvniecība

Reģionālā 
metodiskā 

centra attīstība

Projekta vadība

Projekta 
informācijas 

un publicitātes 
pasākumi



Biežāk sastopamās kļūdas/ 

problēmas

1.1. punkts:

 Galvenās darbības (6.kritērijs)

 Kopējās izmaksas, ERAF finansējums un snieguma 
rezerves priekšfinansējums (ja attiecināms) 

 Projekta īstenošanas ilgums (mēnesis/ gads) – no 
vienošanās noslēgšanas, saskaņots ar 1.pielikumu un 
2.3.punktu (12.kritērijs)

1.2. punkts:

 Mērķis atbilstoši MK noteikumu 2.punktam
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Biežāk sastopamās kļūdas/ 

problēmas

1.3. punkts:

 Pilnas pabeigtības definēšana izglītības iestādē klašu 
grupa, stāvs, korpuss (24.kritērijs)

 Iepriekš veiktie ieguldījumi, pilna pabeigtība visās klašu 
telpās - 25% iekšejiem inženiertīkliem (11., 24.kritērijs)

 Sporta infrastruktūra, dienesta viesnīca (11.kritērijs)

Nepieciešams vismaz 2 izglītības iestādēm, % ierobežojums

 Būvniecības iepirkums, kārtas, izmaksu sadārdzinājuma 
risks (29.kritērijs)

1.4. punkts:

 Atbilstība stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem – statuss, 
programmas (23.kritērijs)
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Biežāk sastopamās kļūdas/ 

problēmas

1.5. punkts:

 Darbības jāklasificē atbilstoši MK noteikumu 23.punktam (15.kritērijs):

Ergonomiska vide – būvdarbi, mēbeļu iegāde

IKT aprīkojums / risinājumi – aprīkojums tikai mācību telpām, mācību 
procesa nodrošināšanai

Jauni dabaszinātņu kabineti – tikai jauni, 7.-9.kl., 10.-12.kl.ar 
nosacījumu

RMC – būvdarbi, mēbeles, IKT tiešsaistes aprīkojums

Dienesta viesnīca – dzīvojamās, mācību telpas, virtuve, sanitāro 
mezglu un dušas telpas

Sporta infrastruktūra – būvdarbi, aprīkojums sporta stundām

Publicitāte – ja no projekta budžeta

Projekta vadība – ja no projekta budžeta

 Jānorāda precīzi, izmērāmi rezultāti (14.kritērijs)

Izriet no darbību nosaukuma, apraksta

1.6. punkts:

 Atbilstoši projekta idejā plānotajam

 Sporta infrastruktūra – ja attiecināmo izmaksu ietvaros
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Biežāk sastopamās kļūdas/ 

problēmas

2.4. punkts (31.kritērijs):

 Metodikā norādītais

 Atbildīgās personas, pasākumi, biežums
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2.5. punkts (22.kritērijs):

 Jāaizpilda!!!

 4.2.2. rādītāja dubultā uzskaite

3.4. punkts (6.kritērijs):

 Divi rādītāji

Zaļais publiskais iepirkums

Enerģijas gala patēriņš

 Energosertifikāts

Primārās enerģijas novērtējums x aprēķina platība / 1000 = enerģijas 
patēriņš Mwh/gadā



Biežāk sastopamās kļūdas/ 

problēmas

5.sadaļa(16.kritērijs):
 Obligātie pasākumi

 Pagaidu stends, pastāvīgā plāksne

 Būvtāfele (apvienota ar pagaidu stendu), 10.pozīcijā
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http://www.esfondi.lv/maketu-riks

http://www.esfondi.lv/maketu-riks


1.Pielikums

Projekta īstenošanas laika grafiks

• Darbību uzsākšanas laiks (P)

• Provizoriskais projekta uzsākšanas laiks (X) 
saskaņots ar 1.1. un 2.3.

• Iekļautas visas darbības/ apakšdarbības no 
1.5.punkta



2.Pielikums

Finansēšanas plāns

• Pēc būtības attiecināmas izmaksas

• ERAF + SRP ≤ 85%

• Nac. publ. līdzf. ≥ 15%

• Valsts budžeta dotācija (aprēķins)

• Snieguma rezerves priekšfinansējums (SRP) (aprēķins)

Pielikums Nr.2.xls
Snieguma rez.priekšf.un valsts budžeta dotācijas aprēķins.xlsx


3.Pielikums

Projekta budžeta kopsavilkums

 Daudzums, mērvienība

 Izmaksu ierobežojumi

 Attiecināmās/ neattiecināmās izmaksas

 Pamatojums – sasaiste ar mācību procesu

 Špikeris

Tabula_attiecinamas_izmaksas_darbibas.xlsx


Projekta iesniegšana

8.30 – 16.00



Paldies par uzmanību!


