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projektu iesniegumu sagatavošana
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1. Normatīvais regulējums.

2. Specifiskā atbalsta mērķis.

3. Projektu iesniegumu noformēšanas un 
iesniegšanas kārtība.

4. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana.

5. Jautājumi un diskusijas.
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Prezentācijas saturs



 Ministru kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumi Nr.587 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras
sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru
integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi

 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde ir apstiprinājusi 2016.gada
11.novembrī darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā
atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma
“Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” projektu iesniegumu
atlases nolikumu, 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.
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Normatīvais regulējums 
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Specifiskā atbalsta mērķa 

pasākums

Finansējuma saņēmēji Nacionālas nozīmes attīstības centra – Daugavpils, 

Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, 

Valmieras un Ventspils – pašvaldība vai tās izveidota 

iestāde.

Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Atbildīgā iestāde Satiksmes ministrija

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš
Līdz 2017.gada 16.janvārim



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”;

 4.pielikums “Projekta izmaksu efektivitātes

novērtēšana”.
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (I)



 Papildus pievienojamie dokumenti:

o apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atlases nolikuma 1.pielikuma veidlapa);

o izmaksu un ieguvumu analīze, kas sastāv no ziņojuma un aprēķiniem (jāiesniedz arī XLS vai XLSX 

formātā ar aktīvām formulām);

o tehniskā dokumentācija, t.sk. tehniski ekonomiskais pamatojums (minimālā prasība), būvatļauja, 

būvprojekts, u.c.;

o kartogrāfiskais materiāls, kurā skaidri norādīts projekta ietvaros pārbūvējamā vai izbūvējamā ielas 

posma izvietojums;

o pašvaldības plānošanas dokuments, kurā ir atspoguļots esošais funkcionējošs kravu transporta 

maršruts;

o Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu vai 

kompetentās iestādes lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu projekta 

iesniegumā plānotajām darbībām;

o projektā iekļauto izmaksu pamatojošie dokumenti vai izmaksu aprēķinus pamatojošs skaidrojums 

(projekta iesnieguma 3.pielikumā gan attiecināmajām, gan neattiecināmajām izmaksām)

Pirms iesniedzat projekta iesniegumu pārliecinaties par papildus iesniedzamajiem dokumentiem!
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (II)
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Projektu iesniegumu 

noformēšanas un iesniegšanas 

kārtība (III)

Projekta iesniegumu sagatavo 
un iesniedz

Kohēzijas politikas 
fondu vadības 

informācijas sistēmā 
2014.-2020.gadam

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 (IV)

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
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (I)

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/6-1-4-2

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


Projekta iesnieguma
aizpildīšana (II)

1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu problēmu un risinājumu 

apraksts

 Identificē problēmu, norāda tās aktualitāti, īsi raksturo pašreizējo situāciju un pamato, 

kāpēc identificēto problēmu nepieciešams risināt konkrētajā laikā un vietā, kā arī norāda 

paredzamās sekas, ja projekts netiks īstenots.

 Apraksta, kā projekta ietvaros paredzēts risināt identificēto problēmu un kāpēc projektā 

plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projekta mērķi un atrisināt mērķa grupas 

problēmu.

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts

Apraksta projekta mērķa grupu, uz kuru attieksies projekta darbības un kuru tieši ietekmēs 

projekta rezultāti. Projekta mērķa grupai jāatbilst SAM pasākuma mērķa grupai, kas norādīta 

MK noteikumos.

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums

Projekta mērķi jānoformulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir 

sasniegts.



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (III)

• Projekta darbības definēt atbilstoši MK noteikumu 22.punktam, vēlams, ja iespējams, katram 

būvprojektam savu darbību.

• Var veidot apakšdarbības atbilstoši izmaksām, kuras tiek iekļautas projekta budžetā un ir 

atbilstošas MK noteikumu 23.punktam.

• Darbības, kurām projekta ietvaros nav paredzētas izmaksas, nenorādām, var sniegt 

informāciju par kādiem līdzekļiem tās tiks īstenotas.

• Norādītajiem rezultātiem jāatbilst būvprojektos norādītajiem apjomiem un 1.6.1.punktā 

norādītajam rezultātam jāizriet no 1.5.punktā norādītās informācijas.



|  12

Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (IV)



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (V)

1. Vēlams nenorādīt 

konkrētus vārdus 

uzvārdus.

2. Izmaksas ir attiecināmas, 

bet ja projektā tās 

neparedz, tad aprakstā tas 

ir jāuzrāda.

3. Algām jāatbilst iestādē 

vidējam atalgojumam 

attiecīgajiem 

speciālistiem.

4. Projekta vadītājam 

uzrādīt konkrētus 

projektus.



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (VI)



Projekta iesnieguma
aizpildīšana (VII)

Papildus publicitātes pasākumus drīkst plānot, bet izmaksas projektā to īstenošanai 

neparedzam.

Saskaņot informāciju ar projekta iesnieguma 1.5.punktu un 1.pielikumu.
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (VIII)

• Darbību numuriem jāatbilst projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajiem darbību numuriem.

• Pārliecinaties, ka X atbilst projekta iesnieguma 2.3.punktā norādītajai informācijai par projekta 

īstenošanu no līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

• Pārbaudiet vai nav pretrunīga informācija par darbību īstenošanas periodiem ar projekta iesnieguma 

1.5.punkta darbību aprakstos.
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (IX) 1.variants
Projekts tiek pabeigts līdz 2018.gada beigām. 

Snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums nav plānots.

VBD aprēķinā izmantots 25% pašvaldībai noteiktais % īpatsvars.

 Izmaksas veidojas no projektam pievienotajiem dokumentiem. 

 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.

VISI FINANŠU APRĒĶINI (T.SK. VIETĀS, KUR VEIDLAPĀ EXCEL FORMULAS) 

JĀPĀRBAUDA PROJEKTA IESNIEDZĒJAM
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (X) 2.variants
Projekts tiek pabeigts līdz 2020.gada beigām. 

Snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums (6,594659714310260% no KF) tiek plānots.

VBD aprēķinā izmantots 25% pašvaldībai noteiktais % īpatsvars.

Snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums jānorāda rindā «Cits publiskais finansējums».

VISI FINANŠU APRĒĶINI (T.SK. VIETĀS, KUR VEIDLAPĀ EXCEL FORMULAS) 

JĀPĀRBAUDA PROJEKTA IESNIEDZĒJAM
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Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XI)

• Projekta darbību numuriem jāatbilst projekta iesnieguma 1.5.punktā norādītajam. 

• 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.

• Sniedziet aprēķinus, skaidrojumus par attiecināmajās un neattiecināmajās izmaksās iekļauto izmaksu 

apmēriem, lai varētu pārliecināties par to atbilstību MK noteikumos noteiktajam.

• Aizpildiet kolonnu «t.sk. PVN».



Projekta iesnieguma 

aizpildīšana (XII)

Pēc visas projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanas un informācijas 

salīdzināšanas visās projekta iesnieguma sadaļās un pievienotajos dokumentos, 

iesakām aizpildīt
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1.1. Projekta kopsavilkums:….. 
(informācija pēc projekta apstiprināšanas tiks publicēta)

Šajā punktā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, 

kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots. 

Kopsavilkumā:

- norāda projekta mērķi (īsi);

- iekļauj informāciju par galvenajām projekta darbībām;

- informāciju par plānotajiem rezultātiem;

- sniedz informāciju par projekta kopējām izmaksām (var izcelt plānoto KF atbalsta apjomu). Ja 

projekta ietvaros paredzēts snieguma ietvara rezerves priekšfinansējums, norāda precīzu 

snieguma ietvara rezerves priekšfinansējuma summu (euro);

- kā arī norāda informāciju par projekta ilgumu.



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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mailto:atlase@cfla.gov.lv
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