
Dinija Frijāre

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

2017.gada 3.janvāris, Rīga

4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 

“Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas 

patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības 

nozarē” projektu iesniegumu sagatavošana



1. Normatīvais regulējums.

2. Specifiskā atbalsta mērķis.

3. Sagatavošanās darbi pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas.

4. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība

5. Veidlapas aizpildīšana KP VIS.

6. Biežāk konstatētās neatbilstības.

7. Jautājumi un diskusijas.
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Prezentācijas saturs



Normatīvais regulējums (I)
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Projektu iesniegumu 
sagatavošanā jāievēro

SAM MK 
noteikumi

Projektu 
iesniegumu atlases 

nolikums

Citi normatīvie 
akti



Normatīvais regulējums (II)
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 Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumi Nr.590 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa
“Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa
samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”
īstenošanas noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi);

 Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes 2016.gada
9.decembrī apstiprināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes
rūpniecības nozarē” (turpmāk – SAM) projektu iesniegumu atlases nolikums
(turpmāk – atlases nolikums), kas nosaka projektu iesniegumu atlases
kārtību un ietver šādus pielikumus:

1) projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus,

2) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku,

3) projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,

4) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku,

5) līguma par projekta īstenošanu projektu.



Specifiskā atbalsta mērķa pasākums

Finansējuma saņēmēji Latvijas Republikā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, 

vidējais vai lielais komersants, kura pamatdarbības 

nozare ir apstrādes rūpniecība (NACE 2.red. C 

sadaļa, izņemot C 12 – “Tabakas izstrādājumu 

ražošana”)

Pasākuma mērķis Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, 

enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz 

atjaunojamiem energoresursiem apstrādes 

rūpniecības nozarē

Atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš

No 2016.gada 13.decembra līdz 

2017.gada 12.maijam
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas (I)

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


Projekta iesniegums sastāv no projekta iesnieguma 

veidlapas un tās pielikumiem:

 1.pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”;

 2.pielikums “Finansēšanas plāns”;

 3.pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”;

 Un papildus pievienojamie dokumenti.
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Projektu iesniegumu noformēšanas 

un iesniegšanas kārtība (I)



Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība (II)

Papildus pievienojamie dokumenti:

 apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību;

 apliecinājums ka projekta iesniedzējs nodrošinās MK noteikumu 35.3., 35.4. un
35.5.apakšpunktos, kā arī 39.punktā minēto nosacījuma izpildi;

 pilnvara, iestādes iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu
parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus (ja projekta iesniegumu paraksta
pilnvarota persona);

 projekta iesnieguma veidlapas sadaļu vai pielikumu tulkojums valsts valodā (ja attiecināms);

 uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai (ja attiecināms);

 ēkas energosertifikāta kopija un pārskats vai rūpnieciskā (uzņēmuma) energoaudita kopija, kas
veikts saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 9. panta pirmās un otrās daļas prasībām
(attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants);

 rūpnieciskā (uzņēmuma) energoaudita kopija, kas veikts saskaņā ar Energoefektivitātes likuma
10. panta prasībām (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants);

 energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50001:2012) sertifikāta kopija vai papildināta vides
pārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 14001:2015) sertifikāta kopiju un MK noteikumu 1. pielikums
“Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un ražošanas
procesa novērtējums” (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir ieviesis un tajā darbojas sertificēta
energopārvaldības vai vides pārvaldības sistēma);

 būvvaldes būvatļauja, kas apstiprina, ka ir izpildīti projektēšanas un būvdarbu nosacījumi un ir
atļauts uzsākt būvdarbus (ja attiecināms) vai apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas
vienkāršotai atjaunošanai (ja attiecināms);
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Projektu iesniegumu noformēšanas un 

iesniegšanas kārtība (III)

 būvvaldes būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai un būvniecībai (ja attiecināms);
 būvniecības ieceres iesniegums (ja attiecināms);

 iepirkumu procedūras dokumentācija, t.sk. lēmumu par iepirkuma procedūras uzvarētāju (ja
attiecināms);

 tirgus aptauju apliecinošie dokumenti un potenciālo iekārtu piegādātāju vai būvdarbu veicēju
izpētes dokumentācija (ja attiecināms);

 aizdevuma vai finanšu līzinga līgums ar Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā
reģistrētu kredītiestādi par projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti (vai arī
līdzvērtīga Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrētas kredītiestādes garantijas
vēstule par nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu projektam, vai, ka projekta iesniedzējam ir
finanšu līdzekļi projekta īstenošanai) (ja attiecināms);

 līgums ar Altum par finanšu resursu piesaisti projekta īstenošanai (ja attiecināms);

 Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomiskajā zonā reģistrētas kredītiestādes lēmums par
aizdevuma vai finanšu līzinga piešķiršanu vai Altum izdots lēmums par finanšu resursu piesaisti
projekta īstenošanai (ja attiecināms);

 ar potenciālo finanšu resursu avotu izpēti saistītā dokumentācija (ja attiecināms);

 augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums (ja attiecināms).

!Ar detalizētu pievienojamo papilddokumentu sarakstu lūgums iepazīties atlases nolikumā.
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Projektu iesniegumu noformēšanas 

un iesniegšanas kārtība (IV)

Projekta iesniegumu sagatavo 
un iesniedz

KP VIS 

Elektroniska 
dokumenta 

veidā

Papīra 
formā

Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Projekta iesnieguma veidlapas sadaļas un punktus nedrīkst mainīt un 

dzēst (neattiecas uz KP VIS sistēmu).
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (V)

Datorrakstā 
aizpilda PI veidlapu 

un sagatavo 
pielikumus

PI veidlapu un papildus 
iesniedzamos dokumentus 

kopā kā vienu datni 
paraksta ar drošu 

elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu

1) nosūta uz elektroniskā 
pasta adresi: 

cfla@cfla.gov.lv
2) Ieraksta kompaktdiskā 

vai kopnes USB 
saskarnes atmiņas ierīcē 
un kopā ar pavadvēstuli 
iesniedz personīgi vai

nosūta pa pastu

Datorrakstā aizpilda 
PI veidlapu un 

sagatavo pielikumus

lapas var drukāt/ kopēt 
abpusēji;

lapas secīgi numurē,  PI 
caurauklo, atbilstoši apliecinot 

lapu skaitu; sagatavo vienu 
orģinālu un identisku 
elektronisko kopiju !

1) Iesniedz personīgi darba 
dienās no plkst. 8:30 līdz 

17:00:
* CFLA klientu apkalpošanas 

centrā – Meistaru ielā 10, 
Rīgā;

* CFLA reģionālajās nodaļās. 
2) nosūtot pa pastu 

adresātam: Centrālajai finanšu 
un līgumu aģentūrai, Smilšu 

ielā 1, Rīgā, LV-1919

mailto:cfla@cfla.gov.lv


Projekta iesnieguma aizpildīšana (I)
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Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz 

Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-

2020.gadam (turpmāk – KP VIS) tīmekļvietnē https://ep.esfondi.lv

https://ep.esfondi.lv/


Projekta iesnieguma aizpildīšana (II)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (III)
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1.2. punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam vērtēšanas 

kritērijam Nr.13.

1.3. punktā – vienotajiem izvēles vērtēšanas kritērijiem Nr.1 un Nr.2

1.4.punktā - vienotajam vērtēšanas kritērijam Nr.1.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (IV)
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Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajiem vērtēšanas 

kritērijiem Nr. 1, Nr. 12, Nr. 14 un Nr. 15, kā arī kvalitātes kritērijam Nr. 3

• Projekta darbības definēt atbilstoši MK

noteikumu 23.punktam.

• Var veidot apakšdarbības atbilstoši

izmaksām, kuras tiek iekļautas projekta

budžetā un ir atbilstošas MK noteikumu

26.punktam.

• Darbības, kurām projekta ietvaros nav

paredzētas izmaksas, nenorāda

• Norādītajiem rezultātiem jāatbilst

būvprojektos/energoauditā norādītajiem

apjomiem un 1.6.1.punktā norādītajam

rezultātam jāizriet no 1.5.punktā

norādītās informācijas.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (V)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (VI)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (VII)
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2.1. punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam vērtēšanas 

kritērijam Nr.3 un kvalitātes kritērijam Nr.6

2.2. punktā - vienotajam vērtēšanas kritērijam Nr.3.

2.3. punktā – vienotajiem vērtēšanas kritērijiem Nr.12

- nepieciešamie projekta vadības darbinieki, to skaits un galvenie uzdevumi, kā arī darba izpildei 

nepieciešamās pieredzes un profesionālo kvalifikāciju apraksts

- projekta vadības personāla piesaistes veids (darba līguma gadījumā norāda noslodzes lielumu 

(procentos, ko attiecīgais darbinieks veic projekta ietvaros)).

informācija par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai, par projekta 

finansēšanas kārtību un vai plānots pieprasīt avansu projekta īstenošanai

Informācija par konkrētiem vai potenciālajiem piegādātājiem un būvdarbu veicējiem, kuri 

īstenos plānotās projekta darbības, kā arī par iepirkuma procedūras veikšanu (vai ir 

uzsākta, noslēgusies) un citu informāciju, kas liecina par projekta iesniedzēja kapacitāti 

īstenot projektā plānotās darbības.

Informāciju par: 1) Projekta vadības sistēmu - kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei 

u.tml.). 2) Projekta ieviešanas sistēmu - projekta īstenošanas un vadības personāla sadarbība, kādi uzraudzības instrumenti plānoti 

projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei. 3) Projekta būvniecības darbu īstenošanas gatavību - t.sk. norāda informāciju 

par tehniskās dokumentācijas gatavību, iepirkumu gatavību būvniecības darbībām. Par kvalitātes kontroli



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VIII)
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Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam 

vērtēšanas kritērijam Nr. 17



Projekta iesnieguma aizpildīšana (IX)
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Papildinātību var norādīt ar tādiem projektiem, kuri ir finansēti vai kurus plānots finansēt no citiem šī 
SAM projektiem vai citiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, vai citiem finanšu instrumentiem.
!!! Attiecībā uz citās programmās īstenotiem un īstenošanā esošiem projektiem projekta iesnieguma 
veidlapā norāda papildinātību tikai ar tādiem projektiem, kuri ir iesniegti vērtēšanai piecu gadu periodā 
pirms SAM ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai.
!!! Attiecībā uz citās programmās iesniegtiem projektiem projekta iesnieguma veidlapā norāda 
papildinātību tikai ar tādiem projektiem, kuri ir iesniegti vērtēšanai viena gada periodā pirms SAM 
ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma iesniegšanas vērtēšanai 
Tāpat projekta iesniedzējs nodrošina, ka projektā plānotie darbi netiek finansēti vai līdzfinansēti, kā arī 
nav plānots tos finansēt vai līdzfinansēt no citiem valsts un ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (X)
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!!! Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par specifiskām darbībām 

horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” ievērošanai un/vai zaļā publiskā iepirkuma 

piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz informācija pēc 

projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā. Nesasniedzot projekta pieteikumā 

norādīto vērtību, var tikt piemērota finanšu korekcija.

Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu kvalitātes 

vērtēšanas kritērijam Nr.8



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XI)
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Projektā var plānot citus projekta publicitātes pasākumus, taču tad to izdevumi būs 

jāsedz no saviem līdzekļiem.

Punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam 

vērtēšanas kritērijam Nr.16



Projekta iesnieguma 
aizpildīšana (XII)
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Punktos norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajam 

izvēles kritērijam Nr.3



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIII)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIV)

25

!!! Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar 2.3.punktā norādīto projekta īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.punktā norādīto.

!!! Atbilstoši MK noteikumu 34.punktam projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 24 mēnešu laikā no 

dienas, kad ar sadarbības iestādi noslēgts līgums par projekta īstenošanu, bet ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

31.decembrim.

Saskaņā ar MK noteikumu 31.punktu projekta izmaksas attiecināmas no dienas, kad saņemts projekta iesniegums, 

izņemot MK noteikumu 26.1.apakšpunktā (sagatavošanas izmaksas) minētās izmaksas, kas ir attiecināmas no 

2016.gada 1.jūnija. Projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās par Eiropas Savienības fonda 

projekta īstenošanu noslēgšanas.

1.pielikumā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajiem vērtēšanas kritērijiem Nr.1 un Nr.12. 



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XV)
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Izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar diviem 
cipariem aiz komata

Projekta Kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā “Projekta 
budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām 

Projekta budžeta kopsavilkums” ailē “Kopsumma” norādītajām kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām 
izmaksām.

1.pielikumā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajiem vērtēšanas kritērijiem Nr.7, 
Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr.12 un kvalitātes kritērijam Nr.7. 

• Minimālais publiskais finansējums 

vienam projektam – 50 000 euro, 

maksimālais – 600 000 euro;

• Maksimālā atbalsta intensitāte -

30% no projektam kopējām 

attiecināmajām izmaksām (var 

samazināt šo atbalsta intensitāti –

iegūstot papildus punktus 

vērtēšanā



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVI)
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• Ja nepieciešams izmaksu pozīcijām var definēt apakšlīmeņus (pieļaujams definēt vēl trīs 

apakšlīmeņus)

• Kolonnā «t.sk. PVN» norāda PVN summu no kolonnā «Kopsumma» norādītajām izmaksām.

• Ja būvniecības izmaksas dalās attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās, proporcionāli 

būvdarbu izmaksu attiecībai starp attiecināmajām un neattiecināmajām, jāsadala arī pārējās 

izmaksas, kas saistās ar konkrēto būvniecību.

3.pielikumā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajiem vērtēšanas 

kritērijiem Nr.7, Nr.8, Nr.9



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVII)

 plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā MK noteikumos
noteiktās izmaksu pozīcijas, un to ierobežojumus attiecināmajās
izmaksās:

- projekta vadības personāla izmaksas (2.1. izmaksu pozīcija);

- autoruzraudzības izmaksas (7.2. izmaksu pozīcija);

- būvuzraudzības izmaksas (7.3.izmaksu pozīcija);

- tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (7.1. izmaksu
pozīcija);

- energopārvaldības sistēmas ieviešanas un rūpnieciskā
energoaudita izstrādes izmaksas (13. izmaksu pozīcija).

Atbilstoši MK noteikumu 29.punktam šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt 
5% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī 10% no 

būvdarbu līguma summas.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVIII)

 projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas atbilstoši MK
noteikumu 26.3.1.apakšpunktam nepārsniedz 24 426 euro gadā,
pieskaitot 0,64% no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, bet
neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas, ja tiešās
attiecināmās izmaksas ir mazākas par pieciem miljoniem euro;

Piemērs:  Tiek realizēts projekts ar tiešajām attiecināmajām izmaksām, 
neieskaitot tiešās projekta vadības personāla izmaksas (A) 1 milj. euro. 
Projekta termiņš 24 mēneši. Attiecīgi, projekta maksimālais tiešo 
projekta vadības personāla izmaksu ierobežojums ir (24 426 euro + (1 
milj. x 0,64%)) x (24 mēneši / 12) = 61 652,00 euro .

 saskaņā ar MK noteikumu 26.3.2.apakšpunktu attiecināma ir ne 
mazāka kā 30 % noslodze, personāla iesaisti projektā nodrošinot 
saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu (attiecināms, ja 
izmaksas radušās uz darba līguma pamata)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIX)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XX)

31

1.1. punktā norādītais tiks vērtēts atbilstoši projektu iesniegumu vienotajiem vērtēšanas 

kritērijiem Nr.7, Nr.9, Nr.11 un Nr.12.



Biežāk pieļautās nepilnības (I)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

5. Projekta iesnieguma 

oriģinālam ir dokumenta 

juridiskais spēks

• projekta iesniegumu nav

parakstījusi paraksttiesīgā

persona/nav iesniegts 

pilnvarojums

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)
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Biežāk pieļautās nepilnības (II)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

9. 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. (PI 3.pielikumā)

• nav summas apakšpozīcijās vai nesakrīt 

ar virspozīcijas summu

• iekļautas MK noteikumiem/vadlīnijām 

neatbilstošas izmaksas
• neprecizitātes procentuālajā sadalījumā 

atbilstoši noteiktajai intensitātei (PI 

2.pielikumā)

• aritmētiskas kļūdas un pilnībā neaizpildīta 

informācija 2. un 3.pielikumā

• nepareizi aprēķinātas PVN summas 

(pārsniedz 21%)
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Biežāk pieļautās nepilnības (III)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

12. Projekta īstenošanas

termiņi atbilst MK

noteikumos 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 

pretrunīga informācija ar 1.pielikumā 

norādīto darbību īstenošanas ilgumu 

pa ceturkšņiem (projekta iesnieguma 

1.5.sadaļā tiek norādītas darbības, 

kurām projekta ietvaros netiek plānots 

finansējums, piemēram, projekta 

vadība vai publicitāte)
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Biežāk pieļautās nepilnības (IV)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

14. Projekta iesniegumā 

plānotie sagaidāmie 

rezultāti un uzraudzības 

rādītāji ir precīzi 

definēti, pamatoti un ir 

izmērāmi un 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 atbilst MK 

noteikumos noteiktajam 

un paredz saikni ar 

attiecīgajām 

atbalstāmajām darbībām,

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 

36



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

• Tiek plānoti publicitātes pasākumi, kas pārsniedz 

minimālās prasības un izmaksas tiek iekļautas 

attiecināmo izmaksu summā

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 vai nav raksturoti riska 

novēršanas/mazināšanas pasākumu 

īstenošanas biežums un atbildīgie
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Biežāk konstatētās neatbilstības (VII)

7. Finansēšanas plānā:

• izmaksas nav norādītas ar diviem cipariem aiz komata;

• neprecizitātes procentuālajā sadalījumā pa gadiem atbilstoši noteiktajai intensitātei;

• paļaušanās uz Excel formulām, ja tādas tiek izmantotas, tās mēdz nojukt vai neprecīzi 

noapaļot.



Biežāk konstatētās neatbilstības (VIII)

2. Neaizpildīti punkti, nekorekti norādīta informācija.
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Jautājumus par projekta iesnieguma 

sagatavošanu var uzdot nosūtot uz 

elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv

tālrunis: 66950047
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