
4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, 
enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē»

trešā projektu iesniegumu atlases kārta 

Projekta iesnieguma sagatavošana, vērtēšana un biežāk konstatētās kļūdas



Prezentācijas saturs

1. Normatīvais regulējums.

2. Projekta iesnieguma sagatavošana e-vidē.

3. Projekta iesnieguma saturs.

4. Projektu iesniegumu vērtēšana.

5. Visbiežāk konstatētās kļūdas.

6. Jautājumi.
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1. Normatīvais regulējums
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SAM 3. kārtas projektu
iesniegumu atlases nolikums
stājies spēkā 2020. gada 7. janvārī.

Atlases nolikuma pielikumi:
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 (1)

MK 
noteikumi 

Nr.506

Citi 
normatīvie 

akti

Projektu 
iesniegumu 

atlase

Atlases 
nolikums



1. Normatīvais regulējums (2)

5https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1-k-3

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-1-1-k-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 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., «Vadlīnijas attiecināmo un neattiecināmo izmaksu
noteikšanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā» u.c.
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1. Normatīvais regulējums (3)



2. Projekta iesnieguma 
sagatavošana e-vidē
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2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (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 –
09.04.2020. plkst. 23:59!



Lai kļūtu par KP VIS lietotāju:

https://cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20
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2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (2)

https://cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20


Lietotāja tiesību veidlapa:

S – skatīšanās tiesības;

L – labošanas un pievienošanas tiesības (ietver arī S 
tiesības);

A – apstiprināšanas un iesniegšanas tiesības (ietver arī S un 
L tiesības).

1
0

2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (3)



Piekļuve KP VIS:

https://ep.esfondi.lv/

Piekļuves parametrus (lietotājvārdu un paroli) lietotājs
saņems savā e-pastā.

1
1

2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (4)

https://ep.esfondi.lv/
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2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (5)

Projekta iesniegšanas 
termiņa kontrole

Projekta iesnieguma 
sadaļas un pielikumi



1
3

2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (6)

Loģiskās pārbaudes

Automātiska datu 
aizpildīšana

Paskaidrojošie 
paziņojumi



1
4

2. Projekta iesnieguma sagatavošana
e-vidē (7)



3. Projekta iesnieguma saturs

1
5



* 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. 16

Projekta 
iesnieguma 
veidlapa*

Papildus 
iesniedzamie 
dokumenti

Projekta 
iesnieguma 

veidlapas pielikumi*

Projekta iesnieguma saturu veido:

3. Projekta iesnieguma saturs (1)



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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3. Projekta iesnieguma saturs (2)



Papildus iesniedzamie dokumenti (obligāti visiem iesniedzējiem):
1) pārskats par rūpnieciskās ražošanas energoefektivitātes novērtējuma

aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām (atbilstoši MK noteikumu
Nr.506 1. pielikumam);

2) deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai
komercsabiedrībai (MK noteikumu Nr.776 1. pielikums);

3) izmaksu pamatojoši dokumenti (tāmes, iepirkumu procedūras
dokumentācija, tirgus aptaujas dokumentācija, potenciālo piegādātāju un
pakalpojumu sniedzēju izpētes dokumentācija);

4) finansējuma pieejamību apliecinoši dokumenti (valdes lēmums, aizdevuma
līgums ar ES vai EEZ reģistrētu kredītiestādi, «Altum» vai saistīto personu,
ES vai EEZ reģistrētas kredītiestādes vai «Altum» lēmums par aizdevuma
piešķiršanu; potenciālo finansējuma avotu izpētes dokumentācija);

5) ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) dokumenti (pamatojums par IVN
nepiemērošanu, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, IVN);

6) apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā finansējuma neesamību
(atbilstoši projekta iesnieguma pielikuma veidlapai).
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3. Projekta iesnieguma saturs (3)



Papildus iesniedzamie dokumenti (atbilstoši projektā plānotajam):
1) būvniecības ieceres iesnieguma, apliecinājuma kartes vai paskaidrojuma

raksta kopija* (ja projektā paredzēti būvdarbi vai iekārtu
nomaiņas/modernizācijas ietvaros tiek skarti inženiertīkli);

2) detalizēts iekārtas nomaiņas procesa raksturojums (ja, veicot iekārtu
nomaiņu/modernizāciju, nav nepieciešams veikt būvdarbus vai netiek
skarti inženiertīkli);

3) ēkas energosertifikāta kopija (ja projektā plānoti ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi);

4) īpašuma, ilgtermiņa nomas vai lietojuma tiesības, vai apbūves tiesības uz
nekustamo īpašumu, pamatojoši dokumenti*;

5) grāmatvedības uzskaites kartītes kopija (par iekārtām, kuras projekta
ietvaros plānots nomainīt pret energoefektīvākām iekārtām);

6) zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (t.sk. tehniskā specifikācija)*;

7) iekārtu (t.sk. palīgiekārtu un programmatūras) detalizētas tehniskās
specifikācijas*;
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*Ja nav pieejams publiskajos informācijas avotos (Būvniecības informācijas sistēma, Valsts
vienotā datorizētā zemesgrāmata, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietne u.c.)

3. Projekta iesnieguma saturs (4)



Papildus iesniedzamie dokumenti (atbilstoši projektā plānotajam):
8) zvērināta revidenta apstiprināts operatīvais finanšu pārskats (ja projekta
gada pārskats vēl nav apstiprināts un/vai nav pieejams datu bāzē
“Lursoft”, vai ja pret pēdējo noslēgto gada pārskatu ir radušās būtiskas
izmaiņas finanšu situācijā);

9) augstas efektivitātes sistēmu izmantošanas novērtējums (Ēku
energoefektivitātes likuma 5. pants);

10)apkures katlu, apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu
pārbaudes akti (MK noteikumu Nr.383 7.2. apakšpunkts);

11)energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50001:2012) vai papildinātās
vides pārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 14001:2015) sertifikāta kopija;

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

13)pilnvara (ja dokumentus neparaksta paraksttiesīga persona);

14)dalībnieku/ akcionāru līgums vai cits dokuments, kas apliecina dalībnieka
tiesības īstenot dominējošu/ noteicošu ietekmi (viena vienota uzņēmuma
statusa identificēšanai);

15)projekta iesnieguma veidlapas sadaļu vai pielikumu tulkojums.
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3. Projekta iesnieguma saturs (4)



2
1

4. Projektu iesniegumu vērtēšana
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība:

1. 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. Projektu iesniegumu vērtēšana (1)
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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;

✓ SAM 3. kārtas ietvaros ir pieejams finansējums
projekta īstenošanai.

4. Projektu iesniegumu vērtēšana (2)
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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. Projektu iesniegumu vērtēšana (3)
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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;

✓ SAM 3. kārtas ietvaros nav pieejams finansējums
projekta īstenošanai.

4. Projektu iesniegumu vērtēšana (4)
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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. Projektu iesniegumu vērtēšana (5)
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Indikatīvais laika grafiks:

09.04.2020.

PI iesniegšana

3 mēneši

līdz 
10.07.2020. 

Lēmuma 
pieņemšana

1-3 mēneši*

08.2020.-
10.2020.

Precizējumu 
sagatavošana

3 mēneši

09.2020.-
01.2021.

Lēmuma/ 
atzinuma 

pieņemšana 30 darba 
dienas

10.2020.-
02.2021.

Līguma slēgšana

*Precizējumu veikšanas termiņš atkarīgs no nepieciešamo precizējumu apjoma, trešo pušu
iesaistes u.tml.

4. Projektu iesniegumu vērtēšana (6)



5. Visbiežāk konstatētās kļūdas
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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 PI
attiecināmie pielikumi;

• PI vai pielikumu, piemēram,
Pārskata, sadaļas nav pilnībā
aizpildītas;

• PI un pielikumos sniegta
savstarpēji neatbilstoša informācija
(piemēram, par sasniedzamajiem
rādītājiem, plānotajām darbībām
utt.).

5. Visbiežāk konstatētās kļūdas (1)
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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 noteiktajam (…)

• 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 izsekojama saistība
starp plānotajām darbībām un
izmaksām).

5. Visbiežāk konstatētās kļūdas (2)
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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
noteikto rādītāju
sasniegšanu

• 3. pielikumā (budžeta kopsavilkumā)
norādītie rezultāti neatbilst ar 1.5.
punktā (darbību aprakstā) sniegtajai
informācijai;

• aprakstā sniegtā informācija neatbilst
norādītajam rezultātam;

• rezultāti nav izmērāmi un pamatoti.

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

14. Projekta iesniegumā
plānotās projekta
darbības:
14.1. atbilst MK
noteikumos 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
un tai plānoto izmaksu
nepieciešamību.

5. Visbiežāk konstatētās kļūdas (4)



Jautājumi un diskusija 

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var 
uzdot, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 

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


Madara Zamarina
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

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

2020. gada 29. janvāris, Rīga

Paldies par 
uzmanību!

mailto:Madara.Zamarina@cfla.gov.lv

