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Prezentācijas saturs

1. Projekta iesnieguma sagatavošana KP VIS vidē

2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

3. Projektu iesniegumu vērtēšanas process

4. Līgumu slēgšana

2



3

1. Projekta iesnieguma sagatavošana KP VIS vidē

KPVIS - Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma



Kā kļūt par KP VIS e-vides lietotāju?
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LĪGUMS

Lai kļūtu par KPVIS e-vides lietotāju, ir jānoslēdz līgums ar CFLA 
par KPVIS e-vides izmantošanu.

✓ Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz
Kohēzijas politikas fondu vadības
informācijas sistēmā (KP VIS) 2014.–
2020.gadam

✓ KP VIS e-vide nodrošina finansējuma
saņēmējam iespēju visu ar projektu saistīto
dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu e-vidē
(aizpildot norādītos datu laukus un pievienojot
visus nepieciešamos pielikumus)



Jādodas uz:

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi
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Kā kļūt par KP VIS e-vides lietotāju?

✓ Pamācības (tsk., īsi video)
✓ Līgums
✓ Lietotāja tiesību pieprasījuma veidlapa

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-e-vidi


Līgums par KP VIS e-vides izmantošanu (1)
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• 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

• Klients nosaka, kādas tiesības ir piešķiramas citiem lietotājiem:

Skatīšanās 
tiesības 

(S)

Labošanas 
tiesības 

(L)

Apstiprināšanas 
un iesniegšanas 

tiesības (A)



Līgums par KP VIS e-vides izmantošanu (2)
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Līgumu un lietotāja tiesību veidlapu papīra veidā 
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.

Svarīgi! 
✓ Iepazīstieties arī ar Līgumam 

pievienotajiem ES fondu projektu e-vides 
lietošanas noteikumiem (4.-6.lpp)

Līgumu un lietotāja tiesību veidlapu 
iespējams iesniegt:
✓ elektroniski (parakstītu ar e-parakstu)
✓ izdrukātu (papīra veidā) klātienē vai pa pastu
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Līguma noslēgšana par 
KPVIS e-vides 
izmantošanu 

ELEKTRONISKI



✓ https://projekti.cfla.gov.lv/

✓ piekļuves parametrus (lietotājvārdu un paroli) lietotājs 
saņems savā e-pastā
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Piekļuve KP VIS e-videi

https://projekti.cfla.gov.lv/
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1. Izvēlas «SAGATAVOT JAUNU PROJEKTU»

2. Izvēlas atbilstošo atlasi (SAMP 9.2.2.3.)

Projekta iesnieguma sagatavošana KP VIS vidē (1)
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Pārbaudes Paskaidrojošie paziņojumi

Projekta iesniegšanas termiņa kontrole

Projekta iesnieguma sadaļas un pielikumi
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Projekta iesnieguma sagatavošana KP VIS vidē (2)

Pievērsiet uzmanību! Paskaidrojošais teksts 



2. Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

13



Projektu iesniegumu atlases nolikums un cita dokumentācija: 
https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3

14

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3
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Projektu iesniegumu atlases nolikums un cita dokumentācija: 
https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3


Projekta iesnieguma 
(PI) veidlapas 

aizpildīšanas metodika

Ministru kabineta (MK) 
noteikumi Nr.291 

22.05.2018.

Vērtēšanas kritēriji
Vērtēšanas kritēriju 

piemērošanas 
metodika

Atlases nolikums 

3.kārta

Palīgmateriāli

Normatīvie 

regulējumi
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Projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņš 

KPVIS e-vidē ir 
29.06.2022. plkst. 23:59



Projekta 
iesnieguma 

(PI) 
veidlapa*

Pielikumi

Projekta iesnieguma saturs (1)

* 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.



Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi:

1. pielikums «Projekta īstenošanas laika grafiks»

2. pielikums «Finansēšanas plāns»

3. pielikums «Projekta budžeta kopsavilkums»

4.pielikums «Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību»

19

Integrēti e-vidē

Pielikumi noformējami atbilstoši atlases 
nolikumam, kas pieejams šeit:

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3

!  4.pielikums  - pieejams mājas 
lapā, aizpilda un pievieno KPVIS kā 
pielikumu pie projekta iesnieguma 
sadaļā «Citi pielikumi»

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3


Papildus iesniedzamie dokumenti
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Papildus iesniedzama informācija, kas nepieciešama projekta iesnieguma
vērtēšanai, ja to nav iespējams integrēt projekta iesniegumā, piemēram:

• projekta budžeta kopsavilkumā iekļauto izmaksu pamatojums

• sadarbības vai deleģējuma līguma kopijas

• atsauksmes par projekta iesniedzēja līdzšinējo darbību

!!! Jānodrošina lai:

✓ ir pievienoti visi uz projekta iesniegumu attiecināmie pielikumi

✓ projekta iesnieguma vai pielikumu sadaļas ir pilnībā aizpildītas

✓ projekta iesniegumā un pielikumos sniegta savstarpēji atbilstoša informācija
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Atslēga uz kvalitatīvi sagatavotu projekta iesniegumu -

projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika



Sadaļa «Vispārīgā informācija»

22

✓ Informāciju par projekta 
iesniedzēju var aizpildīt 

tikai lietotājs ar 
APSTIPRINĀŠANAS UN 

IESNIEGŠANAS 
TIESĪBĀM 
✓ (A) 
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1.sadaļa «Projekta apraksts»
(1.1. – 1.4.punkti) Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma 

apstiprināšanas tiks publicēta www.esfondi.lv.
!!! Jānodrošina informācijas atbilstība ar citām 

veidlapas sadaļām

Definē mērķi, kas sekmē MK noteikumu 2.punktā
norādītā SAM mērķa sasniegšanu (tas ir skaidri definēts,
sasniedzams, pārbaudāms)

Problēma, tās aktualitāte. Kāpēc problēmu
nepieciešams risināt konkrētajā laikā un veidā? Kādas
sekas, ja projekts netiks īstenots?
Apliecina, ka reģistrēts sociālo pakalpojumu
sniedzēju reģistrā. Apraksta sociālo pakalpojumu
pieejamību

Mērķa grupu definē atbilstoši MK noteikumu 3.punktā
noteiktajam. Norāda mērķa grupas personu skaitu, kurus
tieši ietekmēs plānotās darbības. Apraksta gatavību projekta
darbību īstenošanai

Kopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu sadaļu 
aizpildīšanas!
Kopsavilkumā norāda projekta mērķi (īsi), galvenās
darbības, rezultātus, izmaksas, īstenošanas laiku

http://www.esfondi.lv/


Darbības un rezultāti
1.5.punkts «Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti»
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Izveido projekta apakšdarbības

Pievieno projekta darbības

! Lai nodrošinātu saistību starp 
plānotajām darbībām un izmaksām, 

projekta iesnieguma 3.pielikumā 
«Projekta budžeta kopsavilkums» tiek 

norādīts darbības Nr.

✓ Projekta darbība – precīzi definēta,
pamatota

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

✓ Rezultāts un Rezultāts skaitliskā
izteiksme – ir jābūt precīzi definētiem
un sasniedzamiem projekta
īstenošanas rezultātā



Rādītāji
1.6.punkts – Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji
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Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem skaits

✓ Norāda sasniedzamā uzraudzības
(iznākuma) rādītāja izmērāmu (skaitlisku)
apjomu – gala vērtību (pēc projekta
īstenošanas pabeigšanas)

✓ Kolonnā “Piezīmes” var norādīt informāciju,
kas pamato vai skaidro attiecīgajā rādītājā
norādīto skaitliskās vērtības apjomu

Personu ar garīga rakstura traucējumiem 
skaits



Projekta apraksts 
1.7.punkts «Īstenošanas vieta»
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Norāda faktiskās projekta īstenošanas vietas
adresi, ja īstenošanas vietas ir plānotas
vairākas, iekļauj papildus tabulu/as

Norāda, cik liels procentuālais projekta 
finansējuma apmērs attiecināms uz konkrēto 
teritoriju (no 1% līdz 100%).
! Visu norādīto teritoriju finansiālās ietekmes
(%) kopsummai ir jāsastāda 100%.

Sniedz informāciju, kas raksturo konkrēto
objektu un ļauj identificēt konkrēto vietu,
kurā tiks veikti projekta ieguldījumi
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2.sadaļa «Projekta īstenošana»

Ja personāla iesaiste projektā ir
nodrošināta saskaņā ar daļlaika
attiecināmības principu,
attiecināma ir ne mazāk kā 30%
noslodze no normāla darba laika
(MK noteikumu 17.punkts)

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

Apraksta projekta vadības un īstenošanas
procesu, norāda kādi uzraudzības instrumenti
plānoti projekta kvalitātes nodrošināšanai un
kontrolei

Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas
ilgumu pilnos mēnešos.
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2.sadaļa «Projekta īstenošana»
2.4.punkts «Risku izvērtējums»

Norāda iespējamos riskus, kas var
nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt
projekta īstenošanas gaitu, sasniegt
projekta mērķi un rezultātus, sniedz īsu
aprakstu, kas konkretizē riska būtību vai
raksturo tā iestāšanās apstākļus.

Norāda:
➢ konkrētus plānotos un ieviešanas 

procesā esošos riska novēršanas/ 
mazināšanas pasākumus

➢ pasākumu īstenošanas biežumu
➢ par pasākumu īstenošanu atbildīgos

veicējus
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2.sadaļa «Projekta īstenošana»
2.5.punkts «Projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ [..]»

Piemēram, apraksta papildinātību ar:

✓ SAM 9.2.2.3. pasākumu “Sabiedrībā balstītu  

sociālo pakalpojumu sniegšana” 1. vai 2.kārtas 

projektu iesniegumiem

✓ VAI - ja plāno šī pasākuma 3.kārtas ietvaros 

iesniegt divus projekta iesniegumus par 

atšķirīgām mērķa grupām

✓ SAM 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija”, 

kura ietvaros tiek nodrošināti sabiedrībā balstīti 

sociālie pakalpojumi attiecīgo pašvaldību 

redzeslokā esošajām mērķa grupas personām
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3.sadaļa «Saskaņa ar horizontālajiem principiem»

Sniedz informāciju par to kā
projekta mērķis un projektā
plānotās darbības veicinās
vienlīdzību, iekļaušanu,
nediskrimināciju un pamattiesību
ievērošanu, aprakstot īstenot
paredzētās vispārīgās un
specifiskās darbības vienlīdzīgu
iespēju nodrošināšanai

Kolonnā “Piezīmes”, ja nepieciešams, 
sniedz informāciju, kas paskaidro 
norādītā attiecīgā rādītāja 
sasniedzamo vērtību

Norāda visu mērķa grupas personu 
skaitu, kas saņems atbalstu
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5.sadaļa «Publicitāte»

Finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē plānotās publikācijas par projekta īstenošanu, tostarp tā
mērķiem un rezultātiem. Informācijas aktualizēšana paredzēta ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

✓ Publicitātes pasākumu aprakstiem ir
nepārprotami jāliecina, ka projekta
iesniedzējs ir paredzējis nodrošināt
visu obligāto publicitātes prasību
ievērošanu, t.sk. atbilstošu vizuālo
elementu ansambļa lietošanu.

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/es_fondu_publicitates_vadlinijas_04022022.pdf

Norāda informāciju par plānotajiem pasākumiem, kas saistīti ar informēšanu
par projektu, taču nav uzskatāmi par obligātajiem publicitātes pasākumiem.

Plakāta minimālais izmērs ir A3 jeb 297x420 mm

http://www.esfondi.lv/maketu-riks

https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/es_fondu_publicitates_vadlinijas_04022022.pdf
http://www.esfondi.lv/maketu-riks
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7.sadaļa «Valsts atbalsta jautājumi»



Pielikumi KPVIS
1.pielikums «Projekta īstenošanas laika grafiks»

33

!!! Projekta darbības numuram jāatbilst projekta 
iesnieguma 1.5. punktā «Projekta darbības un 

sasniedzamie rezultāti" norādītajam projekta 
darbības numuram.

✓ Projektu īsteno no dienas, kad noslēgts līgums par
projektu īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz
2023.gada 31.decembrim.

✓ Projekta īsteno ne ilgāk par 15 mēnešiem
(līgums jānoslēdz mēneša laikā pēc lēmuma par
projekta apstiprināšanu pieņemšanas un pēc
līguma noslēgšanas jāuzsāk īstenot projektu).
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Pielikumi KPVIS
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

Tabulu aizpilda, norādot attiecīgās summas

«baltajās» šūnās, pārējie tabulas lauki

aizpildās automātiski, taču projekta

iesniedzēja pienākums ir

pārliecināties par veikto aprēķinu

pareizību.

!!! Projekta kopējām attiecināmajām izmaksām kolonnā
«Kopā» jāatbilst «Projekta budžeta kopsavilkumā»
(3.pielikums) ailē «KOPĀ» norādītajām kopējām
attiecināmajām izmaksām.
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Pielikumi KPVIS
3.pielikums «Projekta budžeta kopsavilkums»

Aizpilda visas «baltās» šūnas norādot, gan

daudzumu, mērvienību, attiecīgās projekta

darbības numuru, izmaksu veidu

(attiecināmās, neattiecināmās), izmaksu

pozīcijas summu gan absolūtos skaitļos, gan

procentuāli, gan arī PVN.

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

✓ Budžetu veido:
✓ Vadības personāla izmaksas
✓ Īstenošanas personāla izmaksas
✓ Pārējās attiecināmās izmaksas, kas ir 40% 

no tiešajām attiecināmajām personāla 
izmaksām

!!! Projekta kopējām attiecināmām izmaksām ir 
jābūt vienādām ar projekta finansēšanas plānā 
(2.pielikums) norādīto attiecināmā valsts budžeta 
finansējuma un attiecināmā ESF finansējuma 
kopsummu.



9.sadaļa «Citi pielikumi»
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✓ Pielikumi noformējami 

atbilstoši atlases nolikumam, 

kas pieejams šeit:

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3

✓ 4.pielikums  - pieejams CFLA mājas 
lapā pie projekta atlases dokumentācijas

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3
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Pēc visas informācijas ievadīšanas, lietotājam ar A tiesībām sadaļā «Apliecinājums»:
✓ jāieliek atzīme pie «Piekrītu augstāk minētajam apliecinājumam»
✓ tikai tad parādīsies poga «Apstiprināt un iesniegt»

8.sadaļa «Apliecinājums»



Projekta iesnieguma sagatavošana KP VIS vidē

38

Projekta iesniegums ir iesniegts!

! Iesniegšanas termiņš - 29.06.2022. plkst. 23:59



3. Projektu iesniegumu vērtēšanas process

39



Projekta iesnieguma vērtēšana (1)

Izveidota projekta 
vērtēšanas komisija

Vērtēšanas komisijas 
locekļi

• 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

40



Projekta iesnieguma vērtēšana (2)
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➢ Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, izmantojot 
projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas 
metodiku.

➢ Vienotajos kritērijos un specifiskajos kritērijos tiek vērtēta 
projekta atbilstība, savukārt kvalitātes kritērijos tiek 
piešķirts punktu skaits.



Projekta iesnieguma vērtēšanas secība: 

42

* tiek vērtēts tikai tad, ja projekta iesniegumā paredzētā mērķa grupa ir 
pilngadīgas personas ar GRT.

➢ atbilstība vienotajiem kritērijiem Nr.1.1. un Nr.1.2.

➢ atbilstība specifiskajiem atbilstības kritērijiem Nr.2.1. un Nr.2.2.

➢ atbilstība kvalitātes kritērijiem, piešķirot noteiktu punktu skaitu: 

– kritērijos Nr.3.1., Nr.3.2., Nr.3.3. un Nr.3.4 ir jāsasniedz noteiktais 
minimālo punktu skaits

– kritērijos Nr.3.5., Nr.3.6. un Nr.3.7* tiek piešķirti papildu punkti. 

Ja neatbilst kādam no neprecizējamiem kritērijiem, tad
vērtēšanu neturpina un projekta iesniegums tiek noraidīts

Ja kādā no kritērijiem netiek sasniegts minimālais punktu skaits,
vērtēšanu neturpina un projekta iesniegums tiek noraidīts



Projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju 
minimālais vērtējums – 17 punkti
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➢ Projektu iesniegumi, kuri ir sasnieguši vismaz 17 punktus (dalījumā pa
mērķa grupām) tiks sarindoti prioritārā secībā, atbilstoši
saņemtajiem punktiem, sākot ar augstāko punktu skaitu

➢ Vienāda punktu skaita gadījumā prioritāri tiks atbalstīts projekta 
iesniegums:

• kas saņēmis augstāku punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr.3.2.

• kas saņēmis augstāku punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr.3.4.

• ar lielāko plānoto mērķa grupas personu skaitu

• tā iesniegšanas secībā

➢ Projektu iesniegumiem, kuru īstenošanai, pēc projektu iesniegumu
sarindošanas, būs pieejams finansējums, tiks veikta vērtēšana atbilstoši
pārējiem vienotajiem kritērijiem un specifiskajiem atbilstības kritērijiem



Projekta iesnieguma vērtēšana (3)

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

➢ 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
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! Ja apstiprināts ar nosacījumu - lēmumā norāda nepieciešamos

precizējumus un termiņu, kurā precizējumi jāveic



Projekta iesnieguma vērtēšana (4)

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja izpildīti 
visi nosacījumi:
➢ uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no  Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 
vadības likuma (turpmāk Likums) 23.pantā minētajiem izslēgšanas 
noteikumiem

➢ pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 
(turpmāk – Sankciju likums) 5.pantu, attiecībā uz projekta iesniedzēju, 
tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu 
vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju 
darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās 
sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas

➢ projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem

➢ SAM pasākuma ietvaros ir pieejams finansējums projekta īstenošanai
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Projekta iesnieguma vērtēšana (5)

➢ Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar
nosacījumu, ja projekta iesniegums neatbilst kādam no
projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un projekta
iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes noteiktās
darbības noteiktā termiņā.
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! Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas, atbilstoši kritērijiem,
kuru izpildei tika izvirzīti papildus nosacījumi, tiek izvērtēti veiktie
precizējumi projekta iesniegumā, kā arī atkārtoti tiek vērtēts vai
projekta iesniedzējam precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas
dienā nav nodokļu parāda.



Projekta iesnieguma vērtēšana (6)

Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja iestājas 
vismaz viens no nosacījumiem:
➢ uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no Likuma 23.pantā 

minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

➢ pamatojoties uz Sankciju likuma 5.pantu, attiecībā uz projekta iesniedzēju, 
tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo 
personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta 
iesniedzēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai 
nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas;

➢ projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, un 
nepilnības novēršana ietekmētu projekta iesniegumu pēc būtības;

➢ SAM pasākuma ietvaros nav pieejams finansējums projekta īstenošanai.
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Projekta iesnieguma vērtēšana (7)
Indikatīvais laika grafiks: 
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* nosacījumu izpildes termiņš katram projekta iesniegumam tiek noteikts individuāli, atkarībā no nepieciešamo precizējumu
apjoma. Ja lēmumā izvirzīto nosacījumu izpildei būs nepieciešams garāks termiņš, tad attiecīgi tiks pagarināts arī nosacījumu
izpildes vērtēšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas termiņš.

Projektu iesniegumu 
iesniegšana līdz 
29.06.2022. 
plkst.23.59

Projektu iesniegumu 
vērtēšana un lēmuma 

pieņemšana līdz 
29.09.2022.

Līguma slēgšana, ja 
apstiprināts bez 

nosacījumiem no 
30.09.2022.

Lēmumos ietverto 
nosacījumu izpildes 

termiņš (~ 20 dd ) līdz 
31.10.2022.*

Precizētā projekta 
iesnieguma vērtēšana 

un atzinuma 
pieņemšana līdz 

06.12.2022. 

Līguma slēgšana, ja 
izpildīti visi nosacījumi 

no 07.12.2022.



4. Līgumu slēgšanas process
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Līguma slēgšanas process (1)

➢ Līgums jānoslēdz 30 darbdienu laikā no lēmuma par
projekta apstiprināšanu vai atzinuma par nosacījumu
izpildi spēkā stāšanās dienas.

➢ Pēc finansējuma saņēmēja motivēta lūguma vai citu objektīvu apstākļu 
dēļ,  termiņu var pagarināt, nepārsniedzot 60 darbdienas.

➢ Ja finansējuma saņēmējs līgumu vai vienošanos nenoslēdz noteiktajā 
termiņā, pēc minētā termiņa līguma vai slēgšana nav pieļaujama. 

➢ Ar līguma tekstu var iepazīties CFLA tīmekļa vietnē:

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3
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https://atlase.cfla.gov.lv/lv/9-2-2-3-k-3


Līguma slēgšanas process (2)

Līguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti/ 

informācija:

➢ Amatpersona, kura parakstīs līgumu 
(ja paraksta papīra formātā – jāiesniedz paraksta paraugs) 

➢ Pilnvarojums 
(ja parakstīs cita persona)

➢ Uzņēmuma rekvizīti 
(ja tie ir mainījušies kopš projekta iesnieguma iesniegšanas brīža)

➢ Nepieciešamā avansa apmērs un plānotais iesniegšanas datums
(ja vēlas saņemt avansa maksājumu)
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Līguma slēgšanas process (3)

Pēc informācijas saņemšanas:

➢ tiek sagatavots līgums

➢ sagatavotais līgums tiek nosūtīts parakstīšanai

!
➢ Pirms līguma slēgšanas, KP VIS jānovērš neprecizitātes projekta 

iesniegumā

(ja lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinumā par 

lēmumā ietverto nosacījumu izpildi norādīts)

➢ 10 darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz plānoto maksājuma 
pieprasījumu iesniegšanas grafiks
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Avanss
Avansa saņemšanai, KP VIS jāiesniedz:

➢ avansa maksājuma pieprasījums

➢ informācija par atvērto kontu Valsts kasē vai Kredītiestādē

➢ pieprasītā avansa apjoma pamatojums/aprēķins

➢ noslēgtie darba līgumi

Avansa maksājuma pieprasījums tiek izskatīts 10 darbdienu laikā

!
➢ Ja konts tiek atvērts Kredītiestādē, nepieciešams iesniegt bankas garantiju

➢ Izmaksātais avanss ir jāapgūst 6 mēnešu laikā

Jāiesniedz maksājuma pieprasījumi izmaksātā avansa apmērā

➢ Jāieplāno priekšfinansējums 10% apmērā no apstiprinātā finansējuma
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Aģentūra līdz noslēguma maksājuma pieprasījumam nodrošina finansējuma
saņēmējam avansa un starpposma maksājumus, kuru kopsumma nepārsniedz 90%
no projektam piešķirtā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma



Veicamās darbības pēc līguma noslēgšanas
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Nr. Informācijas/ pārskata 
veids

Veidlapa Iesniegšanas termiņš

1. Plānoto maksājuma 

pieprasījumu iesniegšanas 

grafiks

Iesniedzams  KP VIS 

(CFLA izstrādāta 

veidlapa)

10 dd laikā pēc līguma 

noslēgšanas

2. Avansa maksājuma 
pieprasījums

Iesniedzams  KP VIS 

(CFLA izstrādāta 

veidlapa)

Pēc nepieciešamības

3. Informatīvais plakāts par 
projekta īstenošanu

FM vadlīnijas Nr.2.4 Izvietojams projekta 
īstenošanas vietā ne vēlāk kā 
pirmajā dienā, uzsākot 
projekta īstenošanu

4. Informācija mājas lapā 
par projekta īstenošanu

FM vadlīnijas Nr.2.4 Izvietojams mājas lapā ne 
vēlāk kā pirmajā dienā, 
uzsākot projekta īstenošanu



Jautājumi un diskusija

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 
info@cfla.gov.lv

Anita Čāčus, CFLA Nemateriālo investīciju projektu atlases nodaļas vecākā eksperte 

(tālr. 27056689,  anita.cacus@cfla.gov.lv )

Inguna Arāja, CFLA Nemateriālo investīciju projektu atlases nodaļas vecākā eksperte 

(tālr. 27078647,  inguna.araja@cfla.gov.lv )
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