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Normatīvais regulējums 

• Ministru kabineta 2018.gada 5.novembra noteikumi 
Nr.677 “Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības 
saturu” 8.3.1.2.pasākuma “Digitālo mācību un 
metodisko līdzekļu izstrāde”  pirmās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, apstiprināti
Uzraudzības Komitejā (UK) 09.10.2018.

• Projektu iesniegumu atlases nolikums, apstiprināts
08.02.2019.

• CFLA mājas lapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-
2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
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2019.gada 13.maijs
23:59

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1


Kā kļūt par lietotāju?

• http://cfla.gov.lv/lv/e-pakalpojumi
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http://cfla.gov.lv/lv/e-pakalpojumi


Prasības iesniedzējam un finanšu 
nosacījumi

• Komercreģistrā reģistrēts komersants

• Nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši
pasākuma MK noteikumu 14.punktam
(iesniedz parakstītu projekta iesnieguma
4.pielikumu – Apliecinājumu par dubultā
finansējuma neesamību un atbilstību
prasībām)

• De minimis atbalsts

• Var iesniegt vienu vai vairākus projektus

• Var izstrādāt digitālo līdzekļu kopu
- tematiski vai tehniski saistīti digitālie līdzekļi

5

Finansējuma 
avots

Min Max

ESF finansējums 21 000,- 200 000,-

Privātais 
līdzfinansējums

9 000,- 85 714,29



Projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšana
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1.Projekta apraksts:

1.1. Projekta kopsavilkums

- mērķis, darbības, rezultāti, izmaksas, laiks

- 24, ne ilgāk kā līdz 31.12.2021.

- sadarbības partneri

1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums

- jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas izglītības un 
pamatizglītības pakāpē (izņēmumi), integrējot apgūstamās 
caurviju prasmes

- mērķa pamatojums – izpētīt, uzzināt, atrast u.tml.

1.3. Problēmas un risinājuma apraksts

- pašreizējā situācija, nepieciešamība risināt, sekas, ja..

- kā tiks risināta

- atsauces uz digitālā līdzekļa izstrādes plāna sadaļu

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts

- pamato saistību ar mērķa grupas vajadzībām
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Projekta iesniegums



Projekta iesniegums

1.5. Projekta darbības un sasniedzamie 
rezultāti

- klasifikācija atbilstoši pasākuma MK noteikumiem

- aktivitātes, to norises gaita, plānotie līgumi, atbilstība 
prasībām (recenzenti, sadarbības partneri, vadošais satura 
izstrādes eksperts)

1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji
1.6.1. Iznākuma rādītāji

- ja izstrādā digitālo līdzekļu kopu, gala vērtībā iekļauj 
katru izstrādāto vai adaptēto digitālo līdzekli

1.7. Projekta īstenošanas vieta

- visa Latvija

1.9. Sadarbības partneri
- norāda projekta īstenošanā iesaistītās izglītības 

iestādes
- atbilstība pasākuma MK noteikumu 15.punktam –

vismaz 30 izglītojamie, programmas saturs un izglītojamo 
vecumgrupa

- 1.5.punktā norāda atsauces sadarbības partneriem 
tām darbībām, kas tiks īstenotas ar sadarbības partneru iesaisti 
(piemēram, aprobācija) 8



2. Projekta īstenošana:

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte
- speciālistu skaita un slodžu pamatojums
- kvalifikācija, pieredze
- prasības vadošajam satura izstrādes ekspertam (MK 22.punkts)
- materiāltehniskais nodrošinājums
- kritēriju piemērošanas metodikas 1.3.kritērija skaidrojums 

atbilstības noteikšanai

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības apraksts

2.3. Projekta īstenošanas ilgums (pilni mēneši)

2.4. Projekta risku izvērtējums
- vadības un īstenošanas personāla riski
- finanšu riski
- rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas un 

administrēšanas
- jānorāda – riska ietekme, iestāšanās varbūtība, riska 

novēršanas/ mazināšanas pasākumi un atbildīgie par tiem
- kritēriju piemērošanas metodikas 1.17.kritērija skaidrojums 

atbilstības noteikšanai

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem
- 8.3.1.1.
- 8.1.2.
- citu finanšu instrumentu ietvaros, valsts un pašvaldību 
finansēti projekti 9



3. Saskaņa ar horizontālajiem principiem:

3.1. Vienlīdzīgas iespējas
- lai saņemtu papildu 1 punktu kvalitātes kritērijā, jāparedz 

specifiskas darbības attiecībā uz horizontālā principa ievērošanu 
(kritēriju piemērošanas metodikas 4.1.kritērija skaidrojums), 
piemēram:

pielāgojams lietotājiem ar speciālām vajadzībām
satura atbilstības izvērtēšanai piesaistīti eksperti
saturā tiks integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām 

neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības

3.2. «Vienlīdzīgas iespējas» ieviešanai sasniedzamie 
rādītāji

- Izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu 
skaits, kuros ir integrēti jautājumi par vienlīdzīgām iespējām 
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes vai etniskās piederības

- izstrādāti vai adaptēti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām
- pielāgoti izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

3.3. Ilgtspējīga attīstība
- lai saņemtu papildu 1 punktu jāpiemēro zaļā publiskā 

iepirkuma prasības iepirkumiem, kam tās nav noteiktas kā obligātas 
atbilstoši MK noteikumiem

- preču un pakalpojumu grupas, iepirkumu skaits

3.4. «Ilgtspējīga attīstība» ieviešanai sasniedzamie 
rādītāji

- norāda sasniedzamo vērtību – iepirkumu summu vai aizpilda 
kolonnu «Piezīmes»
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5. Publicitāte
- attiecināmas tikai obligātās publicitātes pasākumu izmaksas
- aktuālā informācija par projektu – iesniedzēja un sadarbības 

partneru tīmekļa vietnēs (vismaz reizi ceturksnī)
- informatīvs plakāts - iesniedzēja un sadarbības partneru 

telpās
- Semināru izdales materiāli, prezentācijas, bukleti – vizuālo 

elementu ansamblis

6. Projekta rezultātu uzturēšana un ilgtspējas   
nodrošināšana

6.1.Rezultātu uzturēšana
- digitālo līdzekļu ilgtspēja – 3 gadi pēc noslēguma maksājuma 

saņemšanas, pieejamība un funkcionalitāte
- atbilstība valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un/vai valsts 

pamatizglītības standartam
- informācija VISC, tiešsaistes adrese, kur digitālais līdzeklis 

pieejams un kā pieejams (bezmaksas vai maksas)

7. Valsts atbalsta jautājumi
- saņem valsts atbalstu, bet nav sniedzējs
- De minimis atbalsts atbilstoši Komisijas regulai (ES) 

Nr.1407/2013 (2013.gada 18.decembris)
- atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī triju fiskālo gadu 

periodā ≥ 200 000 euro
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Projekta iesnieguma pielikumi

1. Projekta īstenošanas laika grafiks

2. Finansēšanas plāns

3. Projekta  budžeta kopsavilkums

4. Apliecinājums par atbilstību prasībām un dubultā 
finansējuma neesamību

5. Digitālā līdzekļa izstrādes vai adaptācijas plāns (t.sk. digitālā 
līdzekļa izplatīšanas plāns un vadošā satura izstrādes 
eksperta dzīvesgājuma apraksts)

6. Uzskaites veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis 
atbalsta piešķiršanai (Ministru kabineta 2014.gada 
2.decembra noteikumu Nr.740 “De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu 
paraugi”   1.pielikums)

7. Sadarbības partneru apliecinājumi par gatavību piedalīties 
projekta īstenošanā

8. Projekta iesnieguma 3.pielikumā iekļauto izmaksu 
atšifrējums
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Digitālā līdzekļa izstrādes vai 
adaptācijas plāns

 Detalizēts idejas apraksts

 Sniedz pārliecību par satura kvalitātes prasību 
izpildi

• 2.2.kritērija skaidrojums atbilstības noteikšanai
• Veidlapas aizpildīšanas metodikas 1.3.punkts

 Ietver skaidrojumu par digitālā līdzekļa 
atbilstību tehniskajām un lietojuma prasībām:

• 2.3.kritērija skaidrojums atbilstības noteikšanai
• Veidlapas aizpildīšanas metodikas 1.3.punkts

 Ietver aprakstu par aprobācijas norisi
• 2.4.kritērija skaidrojums atbilstības noteikšanai

 Ietver digitālā līdzekļa izplatīšanas plānu
• 3.4.kritērija skaidrojums atbilstības noteikšanai
• Veidlapas aizpildīšanas metodikas 6.1.punkts

 Vadošā satura izstrādes eksperta CV
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Digitālā līdzekļa izstrādes plāns - nav pievienots



14

8. Apliecinājums
Pēc visas informācijas ievadīšanas, lietotājam ar A 
tiesībām sadaļā Apliecinājums, jāieliek atzīme pie 

«Piekrītu augstāk minētajam apliecinājumam», tikai 
tad parādīsies poga «Apstiprināt un iesniegt»
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Projekta iesniegums ir iesniegts



Projektu iesniegumu vērtēšana
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Projektu iesniegumu vērtēšana

• Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi:
- Izglītības un zinātnes ministrijas kā 

atbildīgās iestādes un nozares 
ministrijas pārstāvji

- CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji
- Finanšu ministrijas kā vadošās 

iestādes pārstāvis novērotāja status
- Atbildīgās iestādes informācijas un 

tehnoloģiju speciālists bez 
balsstiesībām
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• Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas nolikumu

• Katrs vērtēšanas komisijas loceklis paraksta konfidencialitātes un
objektivitātes apliecinājumu

• Noraidāmie kritēriji – 1.1., 1.2., 1.6. un 1.21., netiek turpināta
vērtēšana

• Tiek piesaistīti eksperti specifisko atbilstības kritēriju Nr.2.2. un Nr.2.3.,
kā arī kvalitātes kritēriju Nr.3.1. - 3.4. izvērtēšanai, vērtē vismaz 2
eksperti

• Kritērijos Nr.3.1. – 3.4. katrā jāsaņem vismaz 3,5 punkti, tiek ņemts
vērā vidējais aritmētiskais vērtējums

• Eksperti apliecina, ka nav bijuši iesaistīti pasākuma projektu iesniegumu
sagatavošanā, netiks iesaistīti digitālo līdzekļu izstrādē, recenzēšanā un
aprobācijā

• Vērtēšanas komisija veic projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši
vienotajiem un specifiskajiem atbilstības kritērijiem, kā arī kvalitātes
kritērijiem, projekti tiek sarindoti prioritārā secībā

• Vērtēšanas procesā vērtētāji un eksperti izmanto projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku un atlases nolikuma
6.pielikumu «Rekomendācijas par digitālo mācību un metodisko līdzekļu
izstrādi vai adaptāciju jaunā mācību satura ieviešanai»

Projektu iesniegumu vērtēšana
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• Sadarbības iestāde izdod lēmumu par katra 
projekta iesnieguma apstiprināšanu,  
apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu

• Ja projekta iesniegums apstiprināts ar 
nosacījumu, lēmumā norādīti nepieciešamie 
precizējumi un termiņš, kādā precizējumi jāveic

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

Lēmuma pieņemšana
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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

KP VIS
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• projekta iesniegšanas termiņa kontrole

• sagatavoto dokumentu statuss
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• paskaidrojošie paziņojumi

• brīdinājumi

• loģiskās pārbaudes
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Informācija:

CFLA mājas lapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-
2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1

Kontaktpersona – Agrita Ķepīte, CFLA Izglītības, zinātnes
un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā
eksperte
(tālr.29720335, agrita.kepite@cfla.gov.lv)

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-3-1-2-k-1
mailto:agrita.kepite@cfla.gov.lv


Paldies par uzmanību!


