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Normatīvais regulējums 

• Ministru kabineta 23.01.2018. noteikumi
Nr.56 “Noteikumi par darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases trešo
kārtu”

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, apstiprināti
Uzraudzības Komitejā (UK) 14.02.2018.

• Projektu iesniegumu atlases nolikums, apstiprināts
17.04.2018.

Projektu iesniegumu iesniegšana 
no 19.aprīļa līdz 1.jūnijam
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Projekta iesniegums:

1.Projekta apraksts:
1.1. Projekta kopsavilkums

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums

1.3. Problēmas un risinājuma apraksts

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts

1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti

1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji

1.6.1. Iznākuma rādītāji

1.7. Projekta īstenošanas vieta

1.8. Projekta finansiālā ietekme uz vairākām   teritorijām 

1.9. Informācija par partneri (ja attiecināms)
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2. Projekta īstenošana:

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

2.3. Projekta īstenošanas ilgums

2.4. Projekta risku izvērtējums

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem

3. Saskaņa ar horizontālajiem principiem:

3.1. Vienlīdzīgas iespējas

3.2. «Vienlīdzīgas iespējas» ieviešanai sasniedzamie rādītāji

3.4. Ilgtspējīga attīstība

3.5. «Ilgtspējīga attīstība» ieviešanai sasniedzamie rādītāji
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4. Projekta ietekme uz vidi

5. Publicitāte

6. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas   
nodrošināšana

6.1.Rezultātu uzturēšana

6.2. Rādītāju ilgtspēja

7. Valsts atbalsta jautājumi

8. Apliecinājums
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Pielikumi:

1. Projekta īstenošanas laika grafiks

2. Finansēšanas plāns 

3. Projekta  budžeta kopsavilkums

4. “Publisko izmaksu maksimālā un privāto izmaksu 
minimālā apjoma aprēķins”

5. Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību
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Papildus pielikumi, kas nepieciešami                           
projekta iesnieguma vērtēšanai 

(ja attiecināms) 

•līgums par sadarbību ar IV vai V līmeņa slimnīcām
•pozitīvs Veselības ministrijas atzinums par sadarbības izveidi
•vadošās ārstniecības iestādes atzinums par projekta iesniegumu
•līguma/ līguma grozījumu kopija ar Nacionālo veselības dienestu
•apliecinošie dokumenti par atbilstību SAM MK noteikumu 24.punktā
noteiktajām prasībām (ja attiecināms)
•Veselības ministrijas saskaņojums tehnoloģijām (virs 20 000 euro)
•Veselības ministrijas saskaņojums tehnoloģijām (zem 20 000 euro)
•ar projekta iesniedzēja un sadarbības partnera rīkojumu apstiprināts
finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera infrastruktūras
izmantošanas proporcijas aprēķins
•sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums
vai cita saistītā informācija, ja attiecināms saskaņā ar likumu “Par ietekmi
uz vidi novērtējumu”
•starp projekta iesniedzēju un projekta sadarbības partneri noslēgtais
sadarbības līgums, kas ir saskaņots ar atbildīgo iestādi (ja attiecināms)
•energoefektivitātes novērtējums par enerģijas patēriņu objektā pirms
projekta īstenošanas (ja attiecināms)
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Projektu iesniegumu vērtēšana

• Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi:
• Veselības ministrijas kā atbildīgās iestādes 

un nozares ministrijas pārstāvji
• CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji
• Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes 

pārstāvis novērotāja statusā.
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• Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar
vērtēšanas komisijas nolikumu

• Katrs vērtēšanas komisijas loceklis paraksta
konfidencialitātes un objektivitātes apliecinājumu

• Vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu
izvērtēšanu atbilstoši vienotajiem un
specifiskajiem atbilstības kritērijiem, kā arī
kvalitātes kritērijiem

• Vērtēšanas procesā vērtētāji izmanto projektu
iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas
metodiku
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• Sadarbības iestāde izdod lēmumu par katra 
projekta iesnieguma apstiprināšanu vai 
apstiprināšanu ar nosacījumu

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

• Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas 
vērtēšanas komisija veic precizētā projekta 
iesnieguma vērtēšanu un, ja nepieciešams, 
izvirza atkārtotus nosacījumus

• Balstoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, 
sadarbības iestāde izdod atzinumu par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu
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Projektu iesniegumi jāiesniedz 
Kohēzijas politikas fondu vadības 

informācijas sistēmā 2014.–2020. gadam –
KP VIS

KPVIS nodrošina Eiropas Savienības fondu
īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu
uzkrāšanu un pieejamību

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

• projekta iesniegumu (PI)

• iepirkumu plānu (IP)

• līguma grozījumus (LG)

• plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas
grafiku (PMPIG)

• maksājuma pieprasījumu (MP)

• Vēstules

• pievienot pamatojošos dokumentus un citus
pielikumus

KP VIS iespējas
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KPVIS e-vides priekšrocības

• Efektīvākai resursu izmantošanai

• Kļūdu samazināšanai

• Plānošanai un kontrolei

Noslēdzot līgumu,
Jūs varēsiet izmantot ne tikai jau
gatavas tiešsaistē izveidotas veidlapas,
bet izmantot sistēmā iestrādātas
projekta pārvaldības funkcijas, kas nav
pieejamas, aizpildot dokumentu papīrā
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 projekta iesniegšanas termiņa kontrole

 sekot līdz sagatavoto dokumentu statusam
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 paskaidrojošie paziņojumi

 brīdinājumi

 loģiskās pārbaudes
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• jānoslēdz līgums ar Aģentūru par KPVIS e-vides
izmantošanu

• Līgumu paraksta tikai paraksttiesīgā
persona!

• KPVIS e-vides lietotājs ir juridiska persona

• Ja juridiskai personai (iestādei, organizācijai vai
uzņēmumam) mainās paraksttiesīgā persona,
ir jāiesniedz līguma grozījumi!

Kā kļūt par KP VIS lietotāju
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 http://cfla.gov.lv/lv/e-pakalpojumi

 Klientu apkalpošanas centrā (Meistaru ielā 
10, Rīgā)

Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams:
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Papildus informācija:

CFLA mājas lapā: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-
2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-3

Kontaktpersona – Karina Visikovska, CFLA Izglītības,
zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases
nodaļas vecākā eksperte
(tālr.20019248, karina.visikovska@cfla.gov.lv)

https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-3
karina.visikovska@cfla.gov.lv


Paldies par uzmanību!


