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2.Projekta iesnieguma vērtēšana

3. Projekta iesnieguma aizpildīšana un biežāk 
konstatētās kļūdas



1. Normatīvais regulējums
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1. Normatīvais regulējums

MK noteikumi 

Nr.534
Nr.13

Atlases 
nolikums

Citi 
normatīvie 

akti

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» u.c.;
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Projekta 

iesniegums
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1. Normatīvais regulējums

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.Vienošanās par projekta īstenošanu projekts

6.Papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodika un tās 
pielikumi (2.kārta)

SAM 4.2.1.2 atlases nolikums t.sk.



1. Normatīvais regulējums
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1. Normatīvais regulējums
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2.Projekta iesnieguma 
vērtēšana
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2. Projekta iesnieguma vērtēšana (1)

9

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.



2. Projekta iesnieguma vērtēšana (2)
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Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu

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.



2. Projekta iesnieguma vērtēšana (3)

11

Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu

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, tiek 

pieņemts atkārtots lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu.

  Ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā ietvertos 

nosacījumus vai neizpilda tos norādītajā termiņā, projekta iesniegums tiek 

uzskatīts par noraidītu.



2. Projekta iesnieguma vērtēšana (4)
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Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma noraidīšanu

Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja iestājas vismaz 

viens no nosacījumiem:

 projekta iesniedzējs nav uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

 uz projekta iesniedzēju attiecināms vismaz viens no Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 

plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā minētajiem izslēgšanas 

noteikumiem;

 ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā ietvertos 

nosacījumus vai neizpilda tos norādītajā termiņā.



3. Projekta iesnieguma 
aizpildīšana un biežāk 

konstatētās kļūdas
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Obligāti iesniedzamie dokumenti*

 apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši projekta
iesnieguma veidlapas pielikumā pievienotajai formai);

 apliecinājums, ka papildinošu saimniecisku darbību veikšana
pamatlīdzekļu un ilgtermiņā ieguldījumu nolietojuma periodā tiks
veikta pieļaujamajā ierobežotā apmērā (atbilstoši projekta iesnieguma
veidlapas pielikumā pievienotajai formai);

 īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošs dokuments
(kopija);

 apliecinājums no ministrijas par atļauju īstenot projektu iekļaujot MK
noteikumu 14.punktā(1.kārta) 17.punktā(2.kārta) norādīto informāciju;

 projekta budžetā (projekta iesnieguma 3.pielikums) iekļauto izmaksu
pamatojošie dokumenti (ja attiecināms), vai visu projekta budžetā
iekļauto izmaksu aprēķina atšifrējums, kas pamato projekta budžetā
iekļauto izmaksu apmēru, t.sk. projekta vadības personāla atalgojuma
aprēķins, kurā norādīta speciālista mēnešalga, amata saime,
noslodze projektā, iesaistes projektā laika periods mēnešos;

1
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*visi obligāti iesniedzamie dokumenti pieejami projektu iesniegumu atlases nolikumā sadaļā «Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība» 



Iesniedzamie dokumenti(II)

 Projekta gatavības stadiju apliecinoši dokumenti:

 būvvaldē saskaņots būvprojekts vai ēkas fasādes 

apliecinājuma karte saskaņā ar II un III grupas ēku 

atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra 

noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (attiecināms ja 

izstrādāts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi) 

vai

 būvniecības ieceres iesniegums, saskaņā ar Ministru kabineta 

2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku 

būvnoteikumi” 4.pielikumu (bez 14.punktā norādītajiem 

pielikumiem) un kas apliecināts no būvniecības ierosinātāja 

puses. 

1
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1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1
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1.SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS

1
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Projekta darbību īstenošanas uzsākšanas termiņš nav agrāks kā 2016. gada 

1. janvāris.  Projekta iesniegumā minētās aktivitātes īstenojamas 48 mēnešu 

laikā pēc tam, kad noslēgts līgums vai vienošanās, bet ne vēlāk kā līdz 2022. 

gada 31. oktobrim.



1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti:

 Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi tādi ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi, kas paredzēti neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātā 

pārskatā par energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām;

 Būvprojektā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē minētajiem veicamajiem 

pasākumiem jābūt atzīmētiem tiem pašiem, kas minēti energosertifikāta pārskatā.

1.5. «Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti» un 

3.pielikums «Projekta budžeta kopsavilkums» 



Projekta iesnieguma 1.6.1.   
«Iznākuma rādītāji»

1
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2.SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA

2
0

2.1. Projekta īstenošanas kapasītāte: Projekta vadības kapacitāte/Finansiālā

kapacitāte

Raksturojot projekta vadības kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par

izvēleto projekta vadības personāla piesaistes veidu (uz darba līguma vai rīkojuma

pamata vai uzņēmuma (pakalpojuma) līguma pamata), kā arī par to, ka darba līguma

vai rīkojuma gadījumā tiks nodrošinata ne mazāka kā 30 % noslodze saskaņā ar

MK noteikumu 22.3.3. apakšpunkta nosacījumiem

MK noteikumu 22.3.1. un 22.3.2. apakšpunktā noteikts projekta vadības

izmaksu ierobežojums.

Raksturojot projekta fianansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju

par pieejamajiem finanšu līdzekļiem projekta īstenošanai

2.2. Projekta īstenošanas, administrēšanas un uzraudzības apraksts

Projekta vadības sistēmu, t.i., kādas darbības planotas, lai nodrošinātu sekmīgu

projekta īstenošanu, kādi uzraudzības instrumenti plānoti projekta vadības

kvalitates nodrošināšanai un kontrolei u.tml.;



3.SADAĻA – SASKAŅA AR 
HORIZONTĀLAJIEM PRINCIPIEM

2
1

 Norāda informāciju, ja vismaz vienā projekta iepirkumā (iepirkuma konkursa

nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos) ir piemērots vai plānots piemērot zaļā

publiskā iepirkuma (turpmāk – ZPI) princips.

 Saskaņā ar grozījumiem 2017.g. 20. jūnija MK noteikumos Nr.353 «Prasības

zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība» (ja projekta ietvaros

paredzēta esošā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvo LED apgaismojumu, ir

obligāti piemērojamas ZPI prasības)

 ZPI principu piemērošana jāpamato ar pamatojošiem dokumentiem – tehnisko

specifikāciju. Ja tehniskā specifikācija nav pievienota, projekta iesniegums vērtēšanā

nesaņems papildus punktus.



Projekta iesnieguma 1.pielikums 
«Projekta īstenošanas laika grafiks»

2
2

Dar

bība

s

Nr.

Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)

2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. P P P P P P P P P P P P X X X X X X X X X X X X X X X X

X: atzīmē plānotās darbības pēc līguma par projekta īstenošanu              

noslēgšanas

P: atzīmē plānotās darbības pirms līguma par projekta īstenošanu              

noslēgšanas

!!! Īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 2022.gada 31.decembri!

Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar PI 2.3.sadaļā norādīto projekta 

īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.sadaļā norādīto.
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Projekta iesnieguma 2.pielikums 

«Finansēšanas plāns»

Projekta kopējās 

attiecināmās 

izmaksas

ERAF  85%
Valsts budžeta 

finansējums

15%

 izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada 

ietvaros) ar diviem cipariem aiz komata;

 projekta Kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Kopā” atbilst 3.pielikumā “Projekta 

budžeta kopsavilkums” ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām;



Projekta iesnieguma 3.pielikums 
«Projekta budžeta kopsavilkums»

2
4

Izmaksu pozīcijas nosaukums Daudzums Mērvienība

Projekta 

darbības 

Nr.

Izmaksas KOPĀ
t.sk.PVN

attiecināmās neattiecināmās EUR %

1. Projekta izmaksas saskaņā ar 

vienoto izmaksu likmi

- - -

2. Projekta vadības izmaksas
6. Materiālu, aprīkojuma un iekārtu 

izmaksas
7. Būvniecības izmaksas
7.1. Projektēšanas izmaksas
7.2. Autoruzraudzības izmaksas
7.3. Būvuzraudzības izmaksas
7.5. Būvdarbu  izmaksas
10. Informatīvo un publicitātes 

pasākumu izmaksas

 netiešās attiecināmās izmaksas (1.izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu

24.punktam piemēro netiešo izmaksu vienoto likmi 15% apmērā no projekta

vadības personāla atlīdzības izmaksām;



Projekta iesnieguma 3.pielikums 
«Projekta budžeta kopsavilkums»

2
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 tiešās attiecināmās ēkas restaurācijas un iekšējās apdares darbu izmaksas 

(7.5.2. izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 27. punktam nevar 

kopsummā pārsniegt 30% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 

un 30% no projekta būvdarbu līguma summas 

 tiešās attiecināmās energosertifikācijas, tehniskās apsekošanas, būvniecības 

izmaksu tāmes, būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta 

minimālā sastāvā, ēkas fasādes apliecinājuma kartes un apliecinājuma kartes 

inženierbūvēm izstrādāšanu, kā arī būvprojekta ekspertīzes izmaksas un 

projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas (7.1., 7.2. un 7.3. 

izmaksu pozīcija) atbilstoši MK noteikumu 26. punktam nevar kopsummā 

pārsniegt 10% no projekta būvdarbu līguma summas



Biežāk konstatētās kļūdas

 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)

 Nav pievienoti dokumenti, kas pamato 3.pielikumā norādītos 
izmaksu apmērus

 Nepareizi aprēķinātas PVN summas 

 Norādīts savstarpēji nesaskaņots projekta īstenošanas laiks 
1.pielikumā, 1.1.sadaļā un  2.3.sadaļā

 Nav saskaņota informācija par plānotajām darbībām visā 
projekta iesniegumā
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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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Papildus informācija par projekta iesnieguma sagatavošanu pieejama:

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2

mailto:atlase@cfla.gov.lv
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-1
https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/4-2-1-2-k-2


Vita Soļonova

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

vita.solonova@cfla.gov.lv, tel.27065885

2019.gada 27.februāris, Rīga

Paldies par 
uzmanību!

mailto:laura.kronlaka@cfla.gov.lv

