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4. Veidlapas aizpildīšana KP VIS.

5. Biežāk konstatētās neatbilstības.

6. Jautājumi.

2



Normatīvais regulējums (I)
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noteikumi
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akti
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Normatīvais regulējums (II)

• Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumi Nr.322 "Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu
izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt
un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus" īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi);

• Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) kā sadarbības iestāde
2017.gada 6.martā ir apstiprinājusi Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas
efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa " Saglabāt, aizsargāt un attīstīt
nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos
pakalpojumus" 1. un 2. kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumus, kuri 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) vienošanās par projekta īstenošanu projektu.
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Specifiskā atbalsta mērķa pasākums

Finansējuma saņēmēji Projekta iesniedzējs SAM pirmās un otrās atlases kārtas

ietvaros atbilstoši MK noteikumu 21.punktam ir pašvaldība

vai pašvaldības iestāde, kura iekļauta Ministru kabineta

apstiprinātajā projektu iesniedzēju sarakstā, kas izveidots

pēc projektu ideju priekšatlases.

Pasākuma mērķis Saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības

programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas

mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt

jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma

objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz

nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu

sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju

vietējās ekonomikas struktūrā.

Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase 

Atbildīgā iestāde Kultūras ministrija

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš

No 2017. gada 7.marta līdz 

2017. gada 29. decembrim
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (I)

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-5-1-k-1
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (II)

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-5-1-k-2
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (III)

Atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti:

• PIV pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”;

• PIV pielikums “Finansēšanas plāns”;

• PIV pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”;

• PIV pielikums “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”;

• apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma
1.pielikuma veidlapai);

• “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikumā
norādītajai formai);

• “Finansēšanas plāna pielikums” (atbilstoši atlases nolikuma 1.pielikumā norādītajai
formai);

• apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris uz projekta
iesnieguma iesniegšanas brīdi atbilstoši MK noteikumu 22.1.apakšpunktam
neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam (atbilstoši atlases nolikuma
1.pielikumā norādītajai formai);
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (IV)

• izmaksu un ieguvumu analīze;

• apstiprināta objekta darbības stratēģija vai attīstāmās 
infrastruktūras apraksts visiem objektiem, kuros ir plānoti 
ieguldījumi;

• sadarbības līgums, kas noslēgts starp projekta iesniedzēju un 
projekta sadarbības partneri;

• kopīga sadarbības projekta stratēģija, kas izstrādāta projekta 
iesniedzējam kopā ar sadarbības partneri atbilstoši MK 
noteikumu 23.punktā noteiktajam un Kultūras ministrijas 
vadlīnijām;

Kultūras ministrijas metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu
analīzes izstrādei, objekta darbības stratēģijas un infrastruktūras
apraksta izstrādes noteiktais saturs, sadarbības līguma satura
sagatavošanas vadlīnijas, kā arī vadlīnijas kopīgas sadarbības
projekta stratēģijas izstrādei ir pieejamas Kultūras ministrijas
tīmekļvietnē – https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-
regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/saistosie-dokumenti
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (V)

• īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti kultūras un dabas mantojuma objektiem un
infrastruktūrai, kurā plānoti ieguldījumi projekta ietvaros;

• dokumenti par ietekmes uz vidi novērtējumu (atbilstoši projekta iesnieguma 4.sadaļā
“Projekta ietekme uz vidi” norādītajai informācijai) (attiecināms, ja uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi nav izstrādāts būvprojekts);

• projekta budžetā (projekta iesnieguma 3.pielikums) paredzēto materiāltehnisko
līdzekļu un aprīkojuma izmaksu, ekspozīciju izmaksu, mākslas darbu un mākslas
priekšmetu restaurācijas aprēķinu pamatojošie dokumenti (attiecināms, ja projekta
iesniegumā plānotas MK noteikumu 42.5. un 42.6.apakšpunktā norādītās izmaksas);

• projekta budžetā (projekta iesnieguma 3.pielikums) iekļauto izmaksu pamatojošie
dokumenti vai izmaksu aprēķinu pamatojošs skaidrojums (par tām izmaksām, kas
nav iekļautas būvniecības darbu izmaksu tāmē vai sagatavotajās būvniecības izmaksu
aplēsēs);

• kultūvēsturiskās un arheoloģiskās izpētes un kultūrvēsturiskās inventarizācijas
dokumentācija (ja attiecināms);

• ekspozīcijas tematiskā struktūrplāna, ekspozīcijas dizaina koncepcijas un
ekspozīcijas tehniskā projekta dokumentācija akreditētam valsts vai pašvaldības
muzejam (ja attiecināms);
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (VI)

• detalizēta būvniecības darbu izmaksu tāme vai sagatavotās būvniecības
izmaksu aplēses atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-15 „Būvizmaksu
noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija
noteikumiem Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) 8.pielikuma formai – Būvniecības
koptāme;

• būvprojekts minimālā sastāvā un būvatļauja vismaz vienai no projekta
ietvaros plānotajām būvniecības darbībām (ja attiecināms);

• būvprojekts un būvatļauja, kurā ir veikta būvvaldes atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi, vai apliecinājuma karte vai
paskaidrojuma raksts, kurā ir izdarīta atzīme par būvniecības ieceres
akceptu, vai būvvaldes izziņa, kas liecina, ka būvdarbiem būvatļauja,
paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte nav nepieciešama vismaz vienai
no projekta ietvaros plānotajām būvniecības darbībām (ja attiecināms);

• būvdarbu līgums (ja tas noslēgts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas);
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (VII)

• Zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (tehniskajā specifikācijā), ka
būvdarbu iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika
vai tiks piemērots zaļais iepirkums (attiecināms, ja projekta iesniedzējs
pretendē uz papildus punktiem kvalitātes kritērijā Nr.4.10. „Īstenojot projektu,
publiskajā iepirkumā izmanto zaļā iepirkuma principus (horizontālā principa
„Ilgtspējīga attīstība” kritērijs)”);

• 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 (ja
attiecināms), kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā (ir pievienots tulkojuma
notariāls apliecinājums vai zvērināta tulka/tulkotāja apliecinājums, vai
tulka/tulkotāja apliecinājums.

12



Projekta iesnieguma aizpildīšana (I)

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz: 

• Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-
2020.gadam (turpmāk – KP VIS) tīmekļvietnē https://ep.esfondi.lv;

• papīra formā, iesniedzot projekta iesniegumu personīgi vai nosūtot pa 
pastu;

• elektroniska dokumenta veidā, elektronisko pastu, parakstot projekta
iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu,
izmantojot:

1.elektronisko pastu,

2.publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu
integrācijas vidi,

3.kompaktdiskus,

4.kopnes USB saskarnes atmiņas ierīces.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (II)
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP 

VIS) tīmekļvietnē https://ep.esfondi.lv
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Projekta iesnieguma aizpildīšana(III)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (IV)
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! 1.1. punktu iesakām aizpildīt pēc visas projektu iesnieguma veidlapas 

aizpildīšanas un informācijas salīdzināšanas visos projekta iesnieguma 

punktos un pievienotajos dokumentos!



Projekta iesnieguma aizpildīšana (V)
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! Nepieciešams norādīt atsevišķi katru objektu, apakšpunktos izdalot

plānotās darbības atsevišķi katram objektam (piemēram, būvprojekta

izstrāde, būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība u.c.).



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VI)

! Rādītāja «Atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu skaita

paredzamais pieaugums» gala vērtība aprēķināma, salīdzinot 2023.gada apmeklējumu pret bāzes vērtību

2015.gadā. Apmeklējumu pieaugums netiek skaitīts kumulatīvi par visiem gadiem.

! Rādītāja «Atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits» un «Jaunradīto pakalpojumu skaits

atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos» gala vērtība jānorāda atbilstoši Ministru kabineta

2016.gada 20.decembra rīkojumā Nr.779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt

nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu

iesniedzēju saraksta apstiprināšanu” norādītajam.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VII)
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Norādīt attiecīgo vietu, kurā projekts tiks īstenots. Ja īstenošanas vietas ir plānotas vairākas, 

pievienot vairākus ierakstus.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VIII)
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Atbilstoši MK noteikumu 24.punktam, šajā SAM projekta iesniedzējs kā sadarbības partneri var piesaistīt

pašvaldību, pašvaldības iestādi, pašvaldības kapitālsabiedrību, plānošanas reģionu, biedrību, nodibinājumu,

reliģisku organizāciju, juridisku vai komercreģistrā reģistrētu fizisku personu, komersantu vai valsts

pārvaldes iestādi, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas kultūras vai dabas mantojuma objekts,

kurā plānotas investīcijas.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (IX)

21

Projekta īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms projekta iesnieguma

iesniegšanas sadarbības iestādē.

! Saskaņā ar MK noteikumu 29.punktu projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā

līdz 2022. gada 31. decembrim.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (X)
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! Gadījumā, ja projektā paredzētajai vismaz vienai būvniecības darbībai nav izstrādāts būvprojekts

minimālā sastāvā, projekta iesniedzējs obligāti norāda īstenošanas risku “Neprecīza ietekmes uz

vidi novērtēšana”, novērtē riska ietekmi uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu un riska
iestāšanās varbūtību, izstrādā pasākumu plānu risku mazināšanai vai novēršanai.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XI)

23

Norādīt informāciju par citiem 2007. – 2013.gada plānošanas perioda un 2014.-2020.gada

plānošanas perioda SAM projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar

kuriem saskata papildināmību/demarkāciju.

Ja netiek konstatēta papildinātība/demarkācija, tabulas ailēs jānorāda N/A.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XII)

24

!!! Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par specifiskām darbībām 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.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIII)
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! Pirmās kārtas ietvaros, ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams izvērtējums, tad projekta iesnieguma 1.5.punktā

“Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” obligāti norāda pamatojumu vai skaidrojumu par to, pēc kādām

pazīmēm/kritērijiem projekta iesniedzējs ir vadījies, lai noteiktu, ka izvērtējums nav nepieciešams (piemēram, darbība

neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumam vai arī Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra

noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumam vai

cita saistītā informācija).

! Otrās kārtas ietvaros, ja paredzētājām darbībām nav nepieciešams izvērtējums, projekta iesnieguma pielikumā pievieno

Valsts vides dienesta atzinumu, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.

! Otrās kārtas ietvaros, ja darbībai nepieciešams veikt sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu, pievieno projekta

iesnieguma pielikumā Valsts vides dienesta lēmumu atbilstoši sākotnējam izvērtējumam par ietekmes uz vidi novērtējuma

nepiemērošanu un/vai Valsts vides dienesta izdotus tehniskos noteikumus.

! Otrās kārtas ietvaros, ja darbībai nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, pievieno projekta iesnieguma

pielikumā Valsts vides dienesta lēmumu atbilstoši sākotnējam izvērtējumam par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu

un/vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIV)

26

Projektā var plānot citus projekta publicitātes pasākumus, taču tad to izdevumi būs

jāsedz no saviem līdzekļiem.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XV)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVI)

28

Ja finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk.
de minimis sniedzējs, izvēlas 7.1.punktā „projektā finansējuma saņēmējs
nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs” un
turpmākā informācija netiek aizpildīta.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVII)

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

Maksimālais projekta īstenošanas termiņš atbilstoši MK noteikumu 29.punktam ir līdz 2022.gada 31.decembrim.

Atbilstoši MK noteikumu 40.punktam izdevumi ir attiecināmi no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas dienas,
izņemot šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minētās izmaksas, kas ir uzskatāmas par attiecināmām finansēšanai no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma, ja tās ir radušās ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī.

Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta finansēšanas plānā
(2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, kā arī projekta iesnieguma veidlapas
2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc
vienošanās noslēgšanas.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVIII)

Projekta kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kolonnā “Summa” atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta
kopsavilkums” ailē “Kopsumma” norādītajām kopējām attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām.

30

Atbilstoši MK noteikumu 16. punktam - ERAF finansējums nevar pārsniegt 85% no projekta kopējām attiecināmajām

izmaksām, ja projekta iesniedzējs neveic saimniecisko darbību un atbalsta sniegšana specifiskā atbalsta ietvaros tam nav

kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai.

Projekta iesnieguma 2.pielikumā “Finansēšanas plāns” norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un

finansēšanas avotiem, nodrošinot atbilstošu finansējuma sadalījuma proporciju katrā īstenošanas gadā, un ievērojot

“Projekta īstenošanas laika grafikā” (1.pielikums) norādīto darbību īstenošanas laika periodu un attiecīgai darbībai

nepieciešamo finansējuma apjomu.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIX)
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• Projekta iesniedzējs, aizpilda projekta iesnieguma 2.pielikumu “Finansēšanas plāns” atbilstoši norādītajai

formai. Sīkāks sadalījums ir jānorāda projekta iesnieguma pielikumā „Finansēšanas plāna pielikums”,

kura forma norādīta nolikuma 1.pielikumā.

• Projekta iesnieguma pielikumu „Finansēšanas plāna pielikums” aizpilda par projekta iesniedzēju un katru

sadarbības partneri, kas norādīts projekta iesnieguma veidlapas 1.9.punktā "Informācija par partneri (-

iem)" atsevišķi, nodalot finansējumu darbībām, kuru atbalsta sniegšana nav kvalificējama kā valsts

atbalsts komercdarbībai (Finansēšanas plāna 1.pielikums), gan darbībām, kuru atbalsta sniegšana ir

kvalificējama kā valsts atbalsts komercdarbībai (Finansēšanas plāna 2.pielikums), ja tādas projektā tiek

paredzētas. Projekta iesnieguma veidlapas 2.pielikumā "Finansēšanas plāns" tiek norādīta tikai visu

tabulu kopsumma.

• Gadījumā, ja projekta iesniedzējs plāno priekšfinansēt snieguma rezervi projektā, kas kvalificējams kā

komercdarbības atbalsts, priekšfinsnējumu norāda rindā “Cits publiskais finansējums”, bet projektā, kas

nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, priekšfinansējumu var paredzēt arī no privātā finansējuma

un to norāda rindā “Privātās attiecināmās izmaksas” papildus sniedzot skaidrojumu par šajā rindā

iekļauto izmaksu apmēriem.

• Valsts budžeta dotāciju plāno atbilstoši finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera veidam un tās

apmēru nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.42 “Noteikumi par

kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu

un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”. Valsts

Reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē ir pieejama informācija ar pašvaldību sarakstu un attiecīgi

katrai pašvaldībai noteiktajām valsts budžeta dotācijas likmēm 2017.gadā (īpatsvaru procentos) –

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=50543.

http://www.vraa.gov.lv/lv/news/article.php?id=50543


Projekta iesnieguma aizpildīšana (XX)

• Ja nepieciešams izmaksu pozīcijām var definēt apakšlīmeņus.

• Kolonnā «t.sk. PVN» norāda PVN summu no kolonnā «Kopsumma» norādītajām izmaksām. Ja PVN ir atgūstams
normatīvo aktu kārtībā, projekta budžeta kopsavilkumā to norāda kā neattiecināmās izmaksas.

• Projekta iesnieguma 3.pielikumu “Projekta budžeta kopsavilkums” aizpilda atbilstoši norādītajai formai un
piedāvātajām izmaksu pozīcijām. Sīkāks sadalījums (sadalījumā pa projekta iesniedzēja un sadarbības partneru
izmaksām) ir jānorāda projekta iesnieguma pielikumā „Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”, kura forma
norādīta nolikuma 1.pielikumā.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XXI)
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Vērtēšanas process
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 3 mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, projekta 

iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma:

– Apstiprināšanu;

– Apstiprināšanu ar nosacījumu;

– Noraidīšanu.

 Ja projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, tas

lēmumā noteiktajā kārtībā var slēgt vienošanos par projekta īstenošanu.

 Ja projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar

nosacījumu, tam lēmumā norādītajā termiņā jāiesniedz precizētais projekta

iesniegums, kurā novērstas visas konstatētās nepilnības. Vērtēšanas komisijas

izskata iesniegtos projekta iesnieguma precizējumus un pieņem lēmumu par projekta

iesnieguma apstiprināšanu vai atkārtotu lēmumu par projekta iesnieguma

apstiprināšanu ar nosacījumu.

 Ja projekta iesniedzējs saņem atkārtotu lēmumu par projekta iesnieguma

apstiprināšanu ar nosacījumu, tam lēmumā norādītajā termiņā jāiesniedz precizētais

projekta iesniegums, kurā novērstas visas norādītās nepilnības. Vērtēšanas

komisijas atkal izskata iesniegtos projekta iesnieguma precizējumus un pieņem

lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.



Biežāk konstatētās neatbilstības (I)

1. Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti!

Pirms iesniedzat projekta iesniegumu, pārliecināties par papildus 
iesniedzamajiem dokumentiem!!!

2. Nav pilnībā aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa/ atsevišķas tās 
sadaļas (visbiežāk 2.5.punkts).

3. Nav saskaņota informācija par plānotajām darbībām visā projekta 
iesniegumā.

4. Projekta budžeta kopsavilkumā:

-nav norādīti vai nekorekti norādīti projekta darbību numuri;

-nepareizi aprēķinātas PVN summas (pārsniedz 21%).

5. Nav sniegts pamatojums projektā iekļautajam izmaksām, nav
iespējams pārliecināties par iekļauto izmaksu apmēriem (t.sk.
neattiecināmajām izmaksām).
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Biežāk konstatētās neatbilstības (II)
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6. 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.

7. Norādīts savstarpēji nesaskaņots projekta īstenošanas laiks (1.pielikumā, 1.1.punktā un  

2.3.punktā, 1.5.punktā norādīto darbību aprakstos vai citur projektā).

8. Projekta iesniegumā norādīta pretrunīga informācija starp sadaļām, punktiem, pielikumiem 

un pievienotajiem dokumentiem.

9. Kāda darbība/ apakšdarbība neatbilst MK noteikumiem, neprecīzi formulēti darbību 

nosaukumi, tie neatbilst aprakstam, darbību aprakstos norādīta nepilnīga informācija, kas 

nepamato darbības nepieciešamību.

10. Nav nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši vadlīnijām vai arī, tiek plānoti publicitātes 
pasākumi, kas pārsniedz minimālās prasības un kas tiek iekļauti projekta izmaksās.

11. Projekta iesnieguma 2.4.punktā «Projekta risku izvērtējums» 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 par risku mazināšanu.



Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu un vērtēšanu var uzdot, tos 

nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 
atlase@cfla.gov.lv
tālrunis: 66950047
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Paldies par 
uzmanību!

Kristīne Šmite

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

2017.gada 9.marts

Rīga


