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Prezentācijas saturs
1.
2.
3.

Izmantojamie dokumenti.
Biežāk konstatētās nepilnības projektu iesniegumu
aizpildīšanā.
Jautājumi un diskusijas.
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Izmantojamie dokumenti
Svarīgākie dokumenti, kuri jāņem vērā aizpildot
projektu iesniegumu:
1) projektu iesniegumu atlases nolikums;
2) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas
metodika;
3) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju
piemērošanas
metodika.
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Biežāk pieļautās nepilnības (I)

Nr.
5.

Vienotais kritērijs
Projekta iesnieguma
oriģinālam ir dokumenta
juridiskais spēks

Kritērija izpildes nepilnības
• Projekta iesniegumu nav
parakstījusi paraksttiesīgā
persona/nav iesniegts
pilnvarojums
• Projekta iesnieguma pielikumus
nav parakstījusi atbildīgā persona/
sagatavotājs (piemēram,
apliecinājumu no ministrijas,
energosertifikātu un tā pielikumus)
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Biežāk pieļautās nepilnības (II)

Nr.
6.

Vienotais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

Projekta iesnieguma
• Nav pievienoti visi obligāti
veidlapa ir pilnībā aizpildīta
pievienojamie pielikumi
(…) ir pievienoti visi
• Nav pilnībā aizpildīta projekta
projektu iesniegumu atlases
iesnieguma veidlapa/ atsevišķas
nolikumā noteiktie
tās sadaļas
iesniedzamie dokumenti
• Pievienotajos dokumentos sniegta
(…)
savstarpēji nesaskaņota
informācija (piemēram, par ēkas
platību, plānotajām darbībām utt.)
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Biežāk pieļautās nepilnības (III)
Nr.
11.

Vienotais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

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 vai nav norādītas
PVN summas
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Biežāk pieļautās nepilnības (IV)

Nr.
12.

Vienotais kritērijs
Projekta
īstenošanas •
termiņi
atbilst
MK
noteikumos
par
specifiskā
atbalsta
mērķa
īstenošanu
noteiktajam
projekta •
īstenošanas periodam

Kritērija izpildes nepilnības
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
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ceturkšņiem

Biežāk pieļautās nepilnības (V)
Nr.
14.

Vienotais kritērijs
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

Kritērija izpildes nepilnības
•

•

Nekorekti aprēķinātas rādītāju plānotās gala
vērtības
Nav/nekorekti norādīts plānotās gala vērtības
gads (jānorāda projekta pabeigšanas gads)

! Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas
metodikā ir iekļautas formulas iznākuma rādītāju
aprēķināšanai
! Iznākuma rādītāju aprēķinam izmanto datus no
projekta iesnieguma pielikuma ”Pārskats par
ekonomiski
pamatotiem
energoefektivitāti
uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas
izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā)
kalpošanas
laikā”
6.sadaļas
“Ēkas
energoefektivitātes
rādītāji
un
ieteikumu
salīdzinājums”
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Biežāk pieļautās nepilnības (VI)
Nr.
15.

Vienotais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

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
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Biežāk pieļautās nepilnības (VII)
Nr.
16.

17.

Vienotais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

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
Projekta iesniegumā ir • Nav norādīta riska iestāšanās
varbūtība/ietekme
identificēti, aprakstīti un
• Riska novēršanas/mazināšanas
izvērtēti projekta riski
pasākumos norādītā informācija
(…)
neattiecas uz konkrēto projektu
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Biežāk pieļautās nepilnības (VIII)
Nr.
2.

Specifiskais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

Ēkai ir veikta
• Projektā plānots īstenot tādus
energosertifikācija un
energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta iesniegumam ir
pasākumus, kas nav iekļauti
pievienots
energosertifikāta pārskatā kā
energosertifikāta
ieteicamais pasākums
pārskats saskaņā ar
• Energosertifikātā un tā pielikumos nav
MK noteikumos par
norādīta informācija par
pasākuma īstenošanu
izmantojamajiem materiāliem
noteiktajām prasībām
nepieciešamo siltuma caurlaidības
koeficientu
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Biežāk pieļautās nepilnības (IX)
Nr.
2.

Specifiskais kritērijs

Kritērija izpildes nepilnības

Ēkai ir veikta
• Energosertifikātā un tā pielikumos
energosertifikācija un
norādītā informācija par
projekta iesniegumam ir
izmantojamajiem materiāliem atšķiras
pievienots
no projekta iesniegumā un tā
energosertifikāta
pielikumos (būvprojekts, tāmes)
pārskats saskaņā ar
norādītās informācijas (piemēram,
MK noteikumos par
siltuma caurlaidības koeficients)
pasākuma īstenošanu
• Projekta iesnieguma pielikumos
noteiktajām prasībām
sniegta nesaskaņota informācija par
siltināmajām platībām un tam
nepieciešamo materiāla
daudzumu/skaitu
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JAUTĀJUMI UN DISKUSIJA
Jautājumus par projekta iesnieguma
sagatavošanu var uzdot nosūtot uz
elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv
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Paldies par
uzmanību!
Baiba Ligere
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte
baiba.ligere@cfla.gov.lv, tel.26043613
2017.gada 24.oktobrī
Rīga, CFLA

