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Projektu iesniegumu 
iesniegšanas kārtība

• Projektu iesniegumi jāiesniedz Kohēzijas
politikas fondu vadības informācijas sistēmas
e-vidē – KPVIS e-vide

• KPVIS e-vide nodrošina finansējuma
saņēmējam iespēju visu ar projektu saistīto
dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu
e-vidē



Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? 

Izdevīgā vietā 
un laikā

Bez maksas
Laika 

ekonomija

Datu drošība
Papildus 

informācija



Kā kļūt par KPVIS e-vides 
lietotāju?

LĪGUMS

Lai kļūtu par KPVIS e-vides lietotāju, ir 

jānoslēdz līgums ar CFLA par KPVIS e-vides 

izmantošanu.



• Līgums par KPVIS e-vides izmantošanu nodrošina
klientam (juridiskās personas atbildīgajai
amatpersonai) iespēju sistēmā izveidot vairāk
kā vienu lietotāja kontu, nosakot, kādu
informāciju redzēs un kādas darbības sistēmā
varēs veikt pārējie izveidotie lietotāji.

Skatīšanās 
tiesības (S)

Labošanas 
tiesības (L)

Apstiprināšanas 
un iesniegšanas 

tiesības (A)

• Klients nosaka, kādas tiesības ir 
piešķiramas citiem lietotājiem:



KPVIS e-vide iespējas

• Dokumentu sagatavošana un iesniegšana 
elektroniski –

Projekta 
iesniegums 

(PI)

Iepirkumu 
plāns (IP)

Līguma 
grozījumi 

(LG)

Maksājuma 
pieprasījums 

(MP)

Plānoto maksājumu 
pieprasījumu 

iesniegšanas grafiks 
(PMPIG)

Vēstules
Citi pamatojoši 
dokumenti un 

pielikumi



Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams

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

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


Līgumu par KPVIS e-vides izmantošanu ir 
iespējams iesniegt elektroniski (parakstītu 
ar e-parakstu) vai izdrukātu (papīra veidā) 

Līgumu CFLA papīra veidā ir iespējams iesniegt:
Ierodoties personīgi
darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 CFLA klientu apkalpošanas centrā (Meistaru ielā 10, Rīga) vai kādā 
no reģionālajām nodaļām;
Nosūtot pa pastu uz adresi Centrālā finanšu un līguma aģentūra, Smilšu iela 1, 152.kabinets, Rīga, LV-
1919.



Piekļuve sistēmai

• Lietotājs savā e-pastā saņems piekļuves parametrus (lietotājvārds 
un parole) 

• https://ep.esfondi.lv

https://ep.esfondi.lv/


KPVIS e-vide





Projekta iesnieguma (PI) 
veidlapas aizpildīšanas 

metodika

Ministru kabineta (MK) 
22.05.2018.noteikumi

Nr.291

Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas kritēriju 

piemērošanas 
metodika

Otrās atlases 
nolikums 

apstiprināts 
21.12.2019.

Normatīvie 

regulējumi

Palīgmateriāli



Projektu iesniegumu iesniegšanas

termiņš ir 2020.gada 2.marts



Informācija par projekta 
iesniedzēju var aizpildīt 
tikai lietotājs ar 
Apstiprināšanas un 
iesniegšanas tiesībām 
(A) 



1.1.punkts – Projekta kopsavilkums

Projekta mērķis 
(īsi)

Atbilstošs 
pasākuma mērķim

Skaidri 

definēts

Galvenās 
darbības, rezultāti

Izmaksas Īstenošanas laiks

1.2. punkts – Projekta mērķis un tā pamatojums

Sasniedzams Pārbaudāms

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta apstiprināšanas gadījumā  tiks publicēts 



1.3.punkts – Problēmas un 
risinājuma apraksts

1.4.punkts – Projekta mērķa 
grupas apraksts 

Identificē 
problēmu

Apraksta 
esošo 

situāciju

Problēmas 
risinājumu

Apliecina, ka 
reģistrēts sociālo 

pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā

Apraksta 
projekta mērķa 

grupu 

Apraksta gatavību 
projekta darbību 

īstenošanai

Norāda mērķa grupas 
personu skaitu, kurus tieši 

ietekmēs plānotās 
darbības

Apraksta sociālo 
pakalpojumu 
pieejamību



1.5.punkts –
Projekta darbības un 
sasniedzamie rezultāti

• Projekta darbība – precīzi definēta, pamatota

• Projekta darbības apraksts – kādi pasākumi un darbības tiks 
veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā

• Rezultāts un Rezultāts skaitliskā izteiksmē – precīzi definēts un 
atbilstošu, kas tiks sasniegts projekta īstenošanas rezultātā



1.6.punkts – Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji

Bērnu skaits ar funkcionāliem traucējumiem, kuri projekta ietvaros saņems 
sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus



2.sadaļa – Projekta īstenošana

Sniedz informāciju par nepieciešamo personālu (nenorādot konkrētas personas), tā 
kvalifikāciju, noslodzi un materiāltehnisko nodrošinājumu

Ja personāla iesaiste projektā nodrošināta saskaņā ar 

• darba līgumu – ne mazāk kā 30 % noslodze 

• pakalpojuma līgumu – var būt mazāka kā 30% noslodze



• 2.2. Projekta īstenošana – apraksta projekta vadības un
īstenošanas procesu, norāda kādi uzraudzības instrumenti
plānoti projekta kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei

• 2.3. Projekta īstenošanas ilgums – projektu īsteno ne ilgāk kā 18 
mēnešus no līguma noslēgšanas 

• 2.4. Projekta risku izvērtējums    

Līgums tiks noslēgts mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
un projektu jāuzsāk īstenot pēc līguma noslēgšanas 

Ja attiecināms - SAM 9.2.2.1. pasākums 
«Deinstitucionalizācija» 

Finanšu Īstenošanas
Rezultātu un uzraudzības 

rādītāju sasniegšana
Administrēšanas

• 2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem 



3.Saskaņa ar horizontāliem principiem

• 3.1. Vienlīdzīgas iespējas – sniedz informāciju par vides un pakalpojumu 
pieejamību

• 3.2. «Vienlīdzīgas iespējas» ieviešanai sasniedzamie rādītāji

norāda visu mērķgrupas personu skaitu, kas saņems atbalstu



5.Publicitāte

7.Valsts atbalsta jautājums

Jāizvēlas no klasifikatora – Projektā finansējuma saņēmējs nesaņem 
valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk.de minimis sniedzējs

Informatīvais 
plakāts

Informācija 
tīmekļa vietnē

Mērķgrupas 
informēšana



Pielikumi KPVIS



Projekta darbību īstenošanas secība un periodi

• Secīgi, loģiski, atbilstoša ilguma 

Sistēma norāda darbību/apakšdarbību Nr. atbilstoši veidlapas 1.5.punktā 
norādītajām darbībām/apakšdarbībām

1.Pielikums – Projekta īstenošanas laika grafiks

2.Pielikums – Finansēšanas plāns

Norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa gadiem un finansēšanas
avotiem. Finansēšanas plānā izmaksas norāda tajos gados, kuros plānota
projekta īstenošana

Precīzi un korekti attiecībā pret 
intensitāti! Norāda 2 ciparus aiz komata

Informāciju saskaņo ar citām PI sadaļām/pielikumiem



Darbībām atbilstošas izmaksas, kas ir atbalstāmas, atbilstoši SAM 
pasākuma MK noteikumiem

3.Pielikums – Projekta budžeta kopsavilkums

Budžetu veido:
• Vadības personāla izmaksas
• Īstenošanas personāla izmaksas
• Pārējās attiecināmās izmaksas, kas ir 
40% no tiešajām attiecināmajām personāla izmaksām

• 4.pielikums – Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

• Sadarbības partneru vai citu institūciju atsauksmes (ja attiecināms)



8.sadaļa – Apliecinājums

Projektu var iesniegt lietotājs ar Apstiprināšanas un iesniegšanas tiesībām (A)  



• Izveidota projekta vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi

Projektu iesnieguma vērtēšana

LM kā atbildīgās iestādes un nozares ministrijas pārstāvji
CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji
FM kā vadošās iestādes pārstāvis novērotāja statusā

• Komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas 
nolikumu

• Katrs vērtēšanas loceklis paraksta konfidencialitātes 
un objektivitātes apliecinājumu



Projektu iesnieguma vērtēšana

Vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu izvērtēšanu 
atbilstoši vienotajiem un specifiskajiem kritērijiem

Noraidāmie kritēriji:
• Vērtē atbilstību vienotajiem kritērijiem 1.1. un 1.2.
• Vērtē atbilstību specifiskajiem atbilstības kritērijiem 2.1. un 2.2.
Ja neatbilst kādam no noraidāmiem kritērijam vērtēšanu neturpina

Vērtē atbilstību kvalitātes kritērijiem:
• 3.1. pakalpojumu daudzveidība
• 3.2. pakalpojumu kvalitāte
• 3.3. mērķa grupas personu skaits
• 3.4. pakalpojumu pieejamība
• 3.5. gatavība darbību īstenošanai 
Ja nav sasniegts minimālais punktu skaits vienā vai vairākos kritērijos 
vērtēšanu neturpina



Projektu iesnieguma vērtēšana

• Sadarbības iestāde izdod lēmumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu

Ja apstiprināts ar nosacījumu lēmumā norāda nepieciešamos 
precizējumus un termiņu, kurā precizējumi jāveic

• Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas vērtēšanas 
komisija veic projekta iesnieguma vērtēšanu

• Balstoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu sadarbības 
iestāde izdod atzinumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu vai noraidīšanu



Sociālo pakalpojumu sniedzēju 
reģistrācija

Reģistrācijas pieteikums tiek izskatīts 1 mēneša laikā 



Paldies par uzmanību!
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