
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
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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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Prezentācijā lietotie saīsinājumi

Saīsinājums Saīsinājuma skaidrojums

MK noteikumi 
Nr.495

Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.495
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē"
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi"

Atlases nolikums

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu
iesniegumu atlases nolikums

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

KP VIS
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas
sistēma

PIV Projekta iesnieguma veidlapa

SAM Specifiskā atbalsta mērķis
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1. Normatīvais regulējums
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1. Normatīvais regulējums (1)
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MK 
noteikumi 

Nr.495

Atlases 
nolikums

Projekta 
iesniegums

Citi 
normatīvie 

akti



1. Normatīvais regulējums (2)
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1.Specifiskā atbalsta mērķa noteikumi

Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.495
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti
un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē"
otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas
noteikumi"

Stājušies spēkā 2017.gada 2.septembrī.
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1. Normatīvais regulējums (3)

2. SAM projektu atlases nolikums

Stājies spēkā 2017.gada 30.novembrī 

SAM 4.3.1.atlases nolikums, t.sk.:

1) PIV un tās pielikumi;

2) PIV aizpildīšanas metodika;

3) Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji;

4) Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika;

5) Līguma par projekta īstenošanu projekts;

+Papildu dokumenti.

! Atlases nolikumā veikti grozījumi



3. 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)

10http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-3-1-k-2



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (2)

1
1

• Atklāta projektu 
iesniegumu atlase.

Atlases 
īstenošanas 

veids

• 3 mēneši – no 2017.gada 
1.novembra līdz 
2018.gada 1.februārim. 

Projekta 
iesnieguma 
iesniegšanas 

termiņš



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (3)

1
2

Projektu iesniedz

KP VIS  https://ep.esfondi.lv Elektroniska dokumenta 
formātā 



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (4)

Ja projekta iesniegumu iesniedz KP VIS 
(https://ep.esfondi.lv):

-projekta iesniedzējs aizpilda norādītos datu laukus un
pievieno nepieciešamos pielikumus;

-ja pielikuma apjoms pārsniedz KP VIS sistēmā noteikto
apjomu, tad liela apjoma pielikumus var iesniegt atbilstoši
elektroniska dokumenta veidā izmantojot elektronisko
pastu un parakstot projekta iesniegumu ar drošu
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

1
3



Ja projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz elektroniska 
dokumenta formātā:

-ievēro normatīvos aktus par elektronisko dokumentu 
noformēšanu;

-projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamos 
dokumentus kopā kā vienu datni paraksta  ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;

-nosūta uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi: 
cfla@cfla.gov.lv .

1
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2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (5)

mailto:cfla@cfla.gov.lv


2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (6)

* 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 15

PIV*

Papildus 
iesniedzamie 
dokumenti

PIV pielikumi*

Projekta iesnieguma saturu veido:



2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (7)

SAM 4.3.1.atlases nolikuma 1.pielikums:

-Projekta iesnieguma veidlapa (PIV)

-PIV pielikumi:

- PIV 1.pielikums "Projekta 
īstenošanas laika grafiks";

- PIV 2.pielikums "Finansēšanas 
plāns";

- PIV 3.pielikums "Projekta budžeta 
kopsavilkums".

16



Papildus dokumenti – obligāti iesniedzamie:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

1
Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma 
veidlapai

2
Apliecinājums par atbilstību prasībām un projekta realizāciju (atbilstoši atlases 
nolikuma veidlapai)

3
Projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritēriju aprēķinos nepieciešamo 
vērtību apkopojums, t.sk. izejas vērtību izvērsti aprēķini (atbilstoši atlases 
nolikuma veidlapai)

4 Tehniski ekonomiskais pamatojums (atbilstoši atlases nolikuma veidlapai)

5

Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai 
(Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
1.pielikums)

6
Grāmatvedības uzskaites kartītes kopija par pamatlīdzekļiem, kuros projekta 
ietvaros ir plānots veikt ieguldījumus

7 visas projekta izmaksas pamatojošo piedāvājumu un tāmju kopijas

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (7)



Papildus dokumenti – obligāti iesniedzamie:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

8
Potenciālo iekārtu piegādātāju un/ vai būvdarbu veicēju izpētes dokumentācija 
(sarakste, cenu piedāvājumi, ekrānšāviņi no potenciālo piegādātāju un 
pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm u.tml.)

9

Finanšu prognozes projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas 
(bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsma pa gadiem nākamajiem 
5 gadiem, pieņēmumu paskaidrojums) par visu uzņēmuma darbību, norādot 
datus kādi tie būtu ar un kādi bez projekta realizācijas

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (7)



Papildus dokumenti – obligāti iesniedzamie:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

10 Saskaņojums ar būvvaldi par projektā paredzēto aktivitāšu veikšanu 
(obligāti iesniedzams vismaz viens no zemāk uzskaitītajiem dokumentiem):
1) būvatļaujas, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta kopija ar 

būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
2) būvvaldes izsniegtas būvatļaujas kopija ar projektēšanas un/vai būvniecības 

nosacījumiem;
3) apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma raksta kopija ar būvvaldes atzīmi par 

būvniecības ieceres akceptu;
4) būvniecības ieceres iesnieguma vai apliecinājuma kartes, vai paskaidrojuma 

raksta kopija, kas aizpildīta un parakstīta no būvniecības ierosinātāja puses;
5) būvvaldes izsniegts apliecinājums, ka projektā paredzēto aktivitāšu (jābūt 

precīzi uzskaitītām plānotajām aktivitātēm) veikšanai nav nepieciešama 
būvniecības ieceres dokumentācija un saskaņojums ar būvvaldi 

Lai tiktu ievērotas MK noteikumu Nr.495 29.punkta prasības, būvdarbu līgumā ir
jābūt iekļautam punktam, ka tas stājas spēkā ne ātrāk kā pēc projekta
iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (8)



20

Nr. 
p.k.

Dokuments

1
Pilnvara, ar kuru projekta iesnieguma veidlapas parakstītājam ir piešķirtas 
paraksta tiesības (attiecināms, ja projekta iesniegumu paraksta persona, kas nav 
projekta iesniedzēja paraksta tiesīgā amatpersona)

2

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai 
komercsabiedrībai (Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra
noteikumi Nr.776 “Kārtība, kādā komercsabiedrības deklarē savu atbilstību mazās 
(sīkās) un vidējās komercsabiedrības statusam” 1.pielikums) (ja attiecināms)

3 Dokumentu, kuru saturs ir svešvalodā, tulkojums (ja attiecināms)

4
Par zemes un/vai ēkas nomu noslēgtā nomas līguma kopija (līgums noslēgts ne 
vēlāk kā līdz 2016.gada 31.decembrim), (ja attiecināms) 

5
Apbūves tiesību līguma kopija (ja līgums noslēgts atbilstoši 2015.gada 19.marta 
grozījumiem Civillikumā, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī), (ja attiecināms)

6 Nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar nogaidu tiesībām (ja attiecināms)

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (9)

Papildus dokumenti – atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

7 Koncesijas līguma kopija (ja attiecināms)

8
Saskaņojums ar Siltumenerģijas apgādes sistēmas operatoru (attiecināms, ja 
projekta ietvaros plānota siltumavota būvniecība ar lielāku kurināmā 
sadedzināšanas jaudu, nekā esošajam siltumavotam)

9
Iekārtu, programmatūru, palīgiekārtu detalizētas tehniskās specifikācijas (ja 
attiecināms)

10
Iekārtu, palīgiekārtu, programmatūru un būvdarbu iepirkuma procedūras 
dokumentācija (ja attiecināms)

11
aizdevuma līgums ar ES vai Eiropas Ekonomiskajā zonā (turpmāk - EEZ) 
reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma 
piesaisti  (ja attiecināms)

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (10)

Papildus dokumenti – atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

16

Garantijas vēstule, ko izsniegusi ES vai EEZ reģistrēta kredītiestāde, par vismaz 
60% no projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma pieejamību 
(rezervēšanu) projekta iesniedzēja kredītiestādes kontā līdz brīdim, kad projekta 
iesniedzējs noslēgs līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu un 
uzsāks projekta īstenošanu) (ja attiecināms)

17
Lēmums par aizdevuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ko izsniegusi ES vai 
EEZ reģistrēta kredītiestādes valde, kredītkomiteja vai kompetentās atbildīgās 
amatpersonas  (ja attiecināms)

18
Līgums ar pašvaldību par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma 
piesaisti (ja attiecināms)

19
Projekta iesniedzēja apliecinājums, ka projekta īstenošanai tiks izmantots paša 
projekta iesniedzēja finansējums (ja attiecināms)

20 Potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms)

21
Ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums (ja 
attiecināms)

22

Dokumentācija, kas pierāda, ka projekta iesniedzējs nodarbojas ar centralizētās 
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, ja SPRK tīmekļa vietnē nav pieejama 
informācija par projekta iesniedzējam izsniegtu licenci siltumenerģijas pārvadei 
un sadalei vai projekta iesniedzējs nav reģistrēts siltumenerģijas ražotāju 
reģistrā atbilstoši normatīvajiem aktiem enerģētikas jomā

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (11)

Papildus dokumenti – atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam:
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Nr. 
p.k.

Dokuments

23
Dokumenti, kas pamato ēkas siltummezgla jaudu, ja projekta ietvaros plānots 
izbūvēt jaunu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu ar mērķi 
sistēmai pievienot jaunu patērētāju (ja attiecināms)

24

Apstiprināta būvprojekta pirmās lapas kopija, kurā redzams būvprojekta numurs 
un apstiprināšanas datums, un būvprojekta lappusi, kurā norādīta ēkas 
siltummezgla jauda, ja projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunu siltumenerģijas 
pārvades un sadales sistēmas posmu ar mērķi sistēmai pievienot jaunu 
patērētāju, kas vēl nav uzbūvēts

25

Attiecīgajā jomā sertificēta eksperta atzinums par ēkas siltummezgla jaudu, ja 
projekta iesniedzēja rīcībā nav informācijas par ēkas siltummezgla jaudu, un 
projekta ietvaros plānots veikt jaunas siltumenerģijas pārvades un sadales 
sistēmas posma būvniecību ar mērķi sistēmai pievienot jaunu patērētāju

26 Zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (tehniskā specifikācija) (ja attiecināms)

u.c. dokumenti, kas saistīti ar projekta īstenošanu

2. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (12)

Papildus dokumenti – atbilstoši projekta iesniegumā plānotajam:



2. Projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšana e-vidē

2
4



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

25

Pieslēgšanās KP VIS



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

26

Vispārīgā informācija (1)



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

27

Vispārīgā informācija (2)



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

28

Projekta apraksts



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

29

Darbības un rezultāti



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

30

Rādītāji



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

31

Īstenošanas vieta



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

32

Īstenošanas apraksts



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

33

Risku izvērtējums



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

34

Saistība ar citiem projektiem



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

35

Horizontālais princips



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

36

Projekta ietekme uz vidi



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

37

Publicitāte



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

38

Projekta īstenošanas ilgtspēja



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

39

Valsts atbalsta jautājumi



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

40

Īstenošanas grafiks



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

41

Finansēšanas plāns



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

42

Budžeta kopsavilkums



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

43

Citi pielikumi



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

44

Apliecinājums



4.Projekta iesnieguma 
vērtēšana

4
5



Projekta iesnieguma vērtēšana (1)

46

Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

 Projektu iesniegumu vērtēšanai sadarbības iestādes vadītājs ar rīkojumu izveido projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisiju. 

 Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikumu. 

 Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas 

metodiku.

 Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar 

nosacījumu vai noraidīšanu.



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (2)

47

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



4. Projekta iesnieguma vērtēšana (3)

Nr. 
p.k.

Darbība

Prognozētais termiņš Darbības 
nodrošināšanai 
nepieciešamais 

laiks

Ja apstiprināts 
bez 

nosacījumiem

Ja apstiprināts 
ar 

nosacījumiem

1
Projektu iesniegumu vērtēšana un 
lēmuma pieņemšana

Līdz 02.05.2018 3 mēn. 

2

Līgumu slēgšana ar projektu 
iesniedzējiem,  ja projekta 
iesniegums apstiprināts bez 
nosacījumiem

No 03.05.2018

3
Lēmumos ietverto nosacījumu 
izpildes termiņš

Līdz 
02.07.2018 
(vērtēšanas 

komisija lemj 
par termiņu, 
atkarībā no 
precizējumu 

apjoma)

2 mēn

4
Lēmumos ietverto nosacījumu 
izpildes vērtēšana un atzinumu par 
to izpildi pieņemšana

Līdz 
02.08.2018

1 mēn. 

5
Līgumu slēgšana ar projektu 
iesniedzējiem,  kad izpildīti 
nosacījumi

No 03.08.2018

48

Indikatīvs laika grafiks



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

5. Projekta iesnieguma 

oriģinālam ir dokumenta 

juridiskais spēks

• Projekta iesniegumu nav

parakstījusi paraksttiesīgā

persona/nav iesniegts 

pilnvarojums

• Projekta iesnieguma pielikumus 

nav parakstījusi atbildīgā persona/ 

sagatavotājs



5. Biežāk konstatētās kļūdas (2)
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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

• Pievienotajos dokumentos 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

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. (PIV 3.pielikumā)

• Nav summas apakšpozīcijās vai nesakrīt

ar virspozīcijas summu

• Iekļautas MK noteikumiem/vadlīnijām

neatbilstošas izmaksas
• Neprecizitātes procentuālajā sadalījumā

atbilstoši noteiktajai intensitātei (PIV

2.pielikumā)

• Aritmētiskas kļūdas un pilnībā neaizpildīta

informācija 2. un 3.pielikumā



5. Biežāk konstatētās kļūdas (4)
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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 ilgums 1.pielikumā «Projekta

īstenošanas laika grafiks», 1.1.punktā

«Projekta kopsavilkums […]» un

2.3.punktā «Projekta īstenošanas ilgums

(pilnos mēnešos)»

• Projekta iesnieguma 1.5.punktā «Projekta

darbības un sasniedzamie rezultāti»

norādīto darbību aprakstos vai citur

projekta iesniegumā sniegta pretrunīga

informācija ar projekta iesnieguma

1.pielikumā «Projekta īstenošanas ilgums»

norādīto darbību īstenošanas ilgumu pa

ceturkšņiem



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

14. Projekta iesniegumā plānotie 

sagaidāmie rezultāti un 

uzraudzības rādītāji ir precīzi 

definēti, pamatoti un izmērāmi 

un tie sekmē MK noteikumos 

par pasākuma īstenošanu 

noteikto rādītāju sasniegšanu

• Nekorekti aprēķinātas rādītāju plānotās gala

vērtības

• TEP pielikuma un PIV 1.6.1.apakšpunktā

nesakrīt norādītie rādītāji



5. Biežāk konstatētās kļūdas (6)
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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,

tie neatbilst aprakstam

• Darbību aprakstos norādīta nepilnīga

informācija, kas nepamato darbības

nepieciešamību

• Darbība aprakstā nav sniegta

informācija par darbībai plānotā

finansējuma nepieciešamību un tā

apmēra noteikšanas metodēm



5. Biežāk konstatētās kļūdas (7)
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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



5. Biežāk konstatētās kļūdas (8)
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 Valsts atbalsta jautājumi;

 Nepietiekams pašu finansējums viena projekta iesniedzēja projektu īstenošanai;

 Papīra formātā un elektroniskajā versijā iesniegto dokumentu nesakritība;

 Būvniecības dokumentācijas neiesniegšana;

 Nekorekti aprēķinātas vadības, projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības 

izmaksas;

 Nekorekti sniegta informācija attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu un zaļajām darba 

vietām;

 TEP nav sniegta alternatīvu analīze;

 Nekorekti aizpildīta de minimis veidlapa.



De minimis veidlapa:

Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740 “De
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites
veidlapu paraugi”, 1.pielikums

De minimis veidlapas 2.1.punktā jānorāda kārtējā gadā un
iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de
minimis atbalstu kā arī projektā plānotais de minimis
atbalsts.

Izmaksas, kas projektā tiek segtas ar de minimis atbalstu
norādītas MK noteikumu 46., 47., 48. punktā.

5
8

5. Biežāk konstatētās kļūdas (9)



De minimis veidlapas 2.1.punkts. Projektā plānotā de minimis attēlošana. 

5
9

5. Biežāk konstatētās kļūdas (10)

Norāda projektā plānoto de

minimis atbalsta summu 

(līdzfinansējuma daļu)

«plānots» 

vai 

«2018»

Uzņēmuma 

nosaukums

«CFLA» «Grants»

«-» 

vai 

«n/a»

«Komisijas 

regula 

Nr. 1407/2013»



JAUTĀJUMI UN DISKUSIJA 

Jautājumus par projekta iesnieguma 

sagatavošanu var uzdot nosūtot uz 

elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv

tālrunis: 66950047
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mailto:atlase@cfla.gov.lv


Evelīna Brikmane

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

evelina.brikmane@cfla.gov.lv, tel.20035946

2017.gada 4.decembris

Rīga

Paldies par 
uzmanību!


