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Lai kļūtu par KP VIS lietotāju:

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

Lai atjaunotu lietotāju tiesības:
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (I)

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


Projekta sagatavošana un iesniegšana (II)
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (III)



Projekta sagatavošana un iesniegšana (IV)

Atbilstoši 27.01.2015. MK noteikumu Nr.42 «Noteikumi par kritērijiem un

kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā

līdzfinansēto projektu īstenošanai» 8.punkta formulai Valsts budžeta dotāciju

aprēķina:

(ERAF x 100 : 85) x 15% x ___% (VBD likme).

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs savu finansējumu norāda ailē “Pašvaldības

finansējums” 7



Projekta sagatavošana un iesniegšana (V)

Kā noteikt maksimālo ERAF apmēru projektā?

Izvēlas mazāko no vērtībām, ko aprēķina:

1.   Ja plānoti ieguldījumi ēkā:

Plānotais primārās enerģijas ietaupījums (kWh/gadā) x 4 euro.

vai

2.  85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Papildus pārliecinās vai pašvaldības ietvaros netiek pārsniegts 5 milj. ierobežojums.

Pie zemāka ERAF ieguldījuma atbilstoši projekta efektivitātes koeficienta aprēķina formulai 

(skat. projektu iesniegumu izvērtēšanas 4.1. kvalitātes kritēriju) tiek nodrošināta lielāka 

projekta efektivitāte.
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (VI)

Attiecas uz visiem

infrastruktūras objektiem

(izņemot MK noteikumu

30.1.apakšpunktā norādīto), un

MK noteikumu

30.2.apakšpunktā minēto sporta

un kultūras infrastruktūru.
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Attiecas uz MK noteikumu 30.1.apakšpunktā

norādīto valsts vai pašvaldību apmaksātiem

veselības aprūpes, ūdenssaimniecības un

siltumapgādes pakalpojumu infrastruktūru.



Projektā iekļautā informācija ir jāpamato ar projektam pievienotajiem dokumentiem, 
ja tie nav atrodami ārējās sistēmās, piemēram, Būvniecības informācijas sistēma, 
zemesgrāmata, IUB u.c. (projektā jābūt norādei, lai varētu dokumentu identificēt):

• apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases nolikuma 
1.pielikumā norādītajai formai).

• dokumenti, kas apliecina īpašuma vai turējuma tiesības (attiecināms, ja nav 
nostiprināts Zemesgrāmatā).

• projekta gatavības stadiju apliecinoši dokumenti (attiecināms, ja nav Būvniecības 
informācijas sistēmā), t.sk. būvprojekts vai/un apliecinājuma karte (izstrādāta līdz 
01.03.2022.) un/vai paskaidrojuma raksts un/vai paziņojums par būvniecību un/vai 
būvvaldes izziņa, ka iepriekšminētie dokumenti nav nepieciešami, par visiem 
projektā plānotajiem būvdarbiem.

• detalizēta būvniecības darbu izmaksu tāme, kas sastādīta atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai par būvniecības darbu izmaksu tāmju sagatavošanu (MK 
03.05.2017. noteikumi Nr.239) un, kas datēta ne vēlāk kā vienu gadu pirms projekta 
iesniegšanas (attiecināms, ja nav būvprojekta sastāvdaļa), kā arī projektēšanas, 
autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas pamatojošie dokumenti (ja 
attiecināms) vai iekļauto izmaksu apjoma skaidrojums.
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (VII)



• Energosertifikācijas dokumenti un “Primārās enerģijas un siltumnīcefekta gāzu 
emisiju novērtējums” (atbilstoši atlases nolikuma 7.pielikumā norādītajai 
formai).

• projekta līdzfinansējuma pieejamību apliecinoši dokumenti.

• Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvaldes pamatojums par 
ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, vai uz projekta iesniegšanas brīdi 
veiktais projekta darbību sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, vai tehniskie 
noteikumi.

• zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (Tehniskā specifikācija), ja iepirkuma 
konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika vai tiks piemērots zaļais 
iepirkums (attiecināms, ja projekta iesniedzējs pretendē uz papildus punktiem 
kvalitātes kritērijā Nr.4.4. “Īstenojot projektu, publiskajā iepirkumā izmanto zaļā 
publiskā iepirkuma principus”).

Pilns projektam pievienojamo dokumentu saraksts norādīts projektu iesniegumu 
atlases 7.punktā.
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (VIII)



Saistībā ar iepriekšējo uzsaukumu (21 noraidīts projekts):

•Izstrādātās ēkas energosertifikācijas neatbilstība MK noteikumiem Nr.222 (17
gadījumos);

•Neizstrādāts ēkas energosertifikāts (2 gadījumos);

•Neatbilst LBN 002-19 (minimālās energoefektivitātes prasības - 90 kWh/m2),
t.sk. nekvalitatīvi izstrādāta ēkas energosertifikācijas dokumentācija (1 gadījumā);

•Nekvalitatīvi izstrādāta ēkas energosertifikācijas dokumentācija (1 gadījumā).

Kopumā iepriekšējā atlasē noraidīti – 23 projekti:

•Nepietiekama finansējuma dēļ – 1 projekts;

•Nevar nodrošināt ēkā valsts vai pašvaldības deleģētās funkcijas un pats
iesniedzējs neatbilst MK noteikumiem – 1 projekts.
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Biežāk konstatētās kļūdas (I)



Saistībā ar iesniedzamajiem dokumentiem:

•Nav iesniegta pilna dokumentācija, kas saistīta ar energoefektivitātes novērtējumu, kas
neļauj pārliecināties par projektā norādīto datu ticamību, kā arī dati nav pārbaudāmi vai
tie atšķiras starp sadaļām un dokumentiem;

•Nav izstrādāta tehniskā dokumentācija par visiem projektā un energosertifikātā
paredzētajiem darbiem un/vai nav būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu
izpildi;

•Būvdarbu tehniskajā dokumentācijā un/vai tāmē norādīties risinājumi neatbilst
energosertifikātā norādītajiem energoefektivitātes pasākumu risinājumiem (piemēram,
atšķirīgi vates biezumi, logu caurlaidības koeficienti u.c.), vai trūkst pasākumu;

•Netiek iesniegti izmaksu pamatojošie dokumenti, vai tie nav iesniegti par visām projekta
budžetā iekļautajām izmaksām. Ja par izmaksām nav tāmju, noslēgtu līgumu vai rēķinu,
netiek iesniegts pat izmaksu apjoma noteikšanas skaidrojums (piemēram,
būvuzraudzībai, autoruzraudzībai);

•Netiek sniegta informācija par publiskajās datu bāzēs atrodamajiem dokumentiem
(būvatļaujas numuri, saites uz dokumentiem).
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Biežāk konstatētās kļūdas (II)



Projekta iesniegumā nav sniegta nepieciešamā informācija:

•1.3.punktā nesniedz visu nepieciešamo informāciju atbilstoši veidlapas aizpildīšanas
metodikai, piemēram, - nav norādīta informācija par būves enerģijas patēriņu pirms
projekta īstenošanas (megavatstundas), atbilstoši MK noteikumu 28.punktā noteiktajam,
vai par izmaksu un darbību nepārklāšanos ar citām programmām vai projektiem;

•1.5.punktā pārāk sīki izdalītas projekta darbības vai apakšdarbības, t.sk. darbību apraksts
ir vispārējs vai vispār nav sniegt apraksts;

•1.5.punktā būvdarbos norādītās/plānotās darbības nesakrīt ar energosertifikāta pielikumā
norādītajām nepieciešamajām energoefektivitātes darbībām (būvdarbi, kas nav
energosertifikātā nav attiecināmi);

•Budžetā (3.pielikums) norādītās izmaksas nesakrīt ar pievienotajiem izmaksu
pamatojošiem dokumentiem;

•Budžetā (3.pielikums) ārpus būvdarbiem (izmaksu pozīcija Nr.7.5.1.) nav izdalītas
iekārtu izmaksas (izmaksu pozīcija Nr.6.2.1. vai 6.2.4.);

•Ja projektā plānotas gan attiecināmās, gan neattiecināmās izmaksas (vai izmaksas ārpus
projekta), tās nav skaidrotas, nav izsekojamas, vai nav izdalītas, t.sk. izmaksu
pamatojošos dokumentos;

•MK noteikumos noteikto izmaksu ierobežojumu pārkāpumi.
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Biežāk konstatētās kļūdas (III)



MK noteikumu 22.2punktā norādītais ierobežojums – valstspilsētas vai novada vienas
pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno projektus, kuru kopējais ERAF
finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro. (dati uz 06.09.2022. plkst.10:00)
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Biežāk konstatētās kļūdas (IV)



Projekta iesniegumā nav sniegta informācija, kas nepieciešama kvalitātes kritēriju

vērtējumam kritērijos, kuros tiek piešķirti papildus punkti:

o 4.2.kritērijs – Gatavības stadija – nav informācijas vai ir izsludināts iepirkums par

būvdarbiem;

o 4.3.kritērijs – Projekta ietekme uz horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” –

projekta iesnieguma 1.5.punktā „Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” un

3.1. punktā „Saskaņa ar horizontālo principu „Vienlīdzīgas iespējas” apraksts”

nav sniegta informācija par specifikām darbībām papildus būvnormatīvos

noteiktajām;

o 4.4.kritērijs - Projekta ietekme uz horizontālo principu „Ilgtspējīga attīstība” –

nav sniegta informācija par zaļā iepirkuma piemērošanu papildus obligātajām

prasībām, kas noteiktas MK noteikumu Nr.353 1.pielikumā.
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Biežāk konstatētās kļūdas (V)



• Vērtēšanu CFLA uzsāk pēc atlases beigām, t.i., sākot ar 2022.gada 1.oktobri.

CFLA provizoriski 1 mēneša laikā (atkarībā no projektu skaita, aptuveni līdz 

2022.gada 1.novembrim) pieņems lēmumu par projekta iesnieguma:

➢apstiprināšanu, 

➢apstiprināšanu ar nosacījumu, 

➢noraidīšanu, ja:

▪ uz projekta iesniedzēju attiecināms kāds no Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

vadības likuma 23.pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

▪ nepietiek finansējums.
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Vērtēšanas process (I)



• Ja projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma

apstiprināšanu, tas lēmumā noteiktajā kārtībā var slēgt vienošanos/līgumu

par projekta īstenošanu.

• Ja projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma

apstiprināšanu ar nosacījumu, tam lēmumā norādītajā termiņā (ne ilgāk

par 1 mēnesi) jāiesniedz precizētais projekta iesniegums, kurā novērstas

visas konstatētās nepilnības. Pēc precizētā projekta iesnieguma saņemšanas

vērtēšanas komisija to izvērtē un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma

apstiprināšanu vai noraidīšanu.
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Vērtēšanas process (II)



• Ņemot vērā, ka pieejamais finansējums ir ierobežots, projekti tiks ranžēti,

izmantojot atlases nolikuma 4.pielikumā pie kvalitātes kritērijiem norādīto

formulu.

• Ja tiek aprēķināta vienāda kopējā projekta efektivitātes koeficienta vērtība

diviem vai vairāk projektiem un vienlaikus tiem nav pietiekams pieejamais

ERAF finansējums, tad priekšroka tiek dota tam projektam, kam absolūtos

skaitļos ir lielāks primārās enerģijas ietaupījums.
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Vērtēšanas process (III)



Paldies par uzmanību.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi 

atlase@cfla.gov.lv

vai tālrunis: 66950047

mailto:atlase@cfla.gov.lv

