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Normatīvais regulējums 

• Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumi Nr.871
“Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās
projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji, apstiprināti
Uzraudzības Komitejā (UK) 24.11.2016. ar grozījumiem
10.10.2018.

• Projektu iesniegumu atlases nolikums, apstiprināts
27.06.2018. ar grozījumiem 31.07.2018. un 24.10.2018.

Projektu iesniegumu iesniegšana 

līdz 2018.gada 28.decembrim (VPR, ZPR un LPR pašvaldībām)

līdz 2019.gada 11.februārim (KPR pašvaldībām)

līdz 2019.gada 25.martam (RPR pašvaldībām)
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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

tikai tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstīšana, kuras izveide, izmaksas un 
sasniedzamie rādītāji ir noteikti plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plānā

1.4. Projekta mērķa grupas apraksts

jānorāda informācija par administratīvajā teritorijā 
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu un to 
ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitu, kuriem projekta 
īstenošanas rezultātā būs pieejami ģimeniskai videi 
pietuvināti pakalpojumi
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– 1.5. Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti
katrs projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta 
iesniegumu par visiem DI plānā apstiprinātajiem 
infrastruktūras objektiem

– 1.6. Projektā sasniedzamie uzraudzības 
rādītāji
•1.6.1. Iznākuma rādītāji
norāda izveidoto vai labiekārtoto vietu skaitu

– 1.7. Projekta īstenošanas vieta

– 1.8. Projekta finansiālā ietekme uz 
vairākām   teritorijām 
norāda teritoriju, kurā tiek veikti ieguldījumi, nevis 
mērķa grupas dzīvesvietas
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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

ieguldījumi infrastruktūrā veicinās mērķa grupas integrāciju 
sabiedrībā un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā

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
Attiecināmas tikai obligātās publicitātes pasākumu izmaksas

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. Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību

5. Pašvaldības domes lēmums par projekta īstenošanai nepieciešamā 
līdzfinansējuma nodrošināšanu

6. Dokumentācija, kas apliecina infrastruktūras un nekustamā īpašuma 
īpašumtiesības.

7. Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, ietekmes uz vidi novērtējums vai 
cita saistītā informācija, ja attiecināms 
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Projektu iesniegumu vērtēšana

• Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi:
• Labklājības 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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 projekta iesniegšanas termiņa kontrole

 sekot līdz sagatavoto dokumentu statusam
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 paskaidrojošie paziņojumi

 brīdinājumi

 loģiskās pārbaudes
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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»
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Projekta iesniegums ir iesniegts
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Papildus informācija:

CFLA mājas lapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-
2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2

Kontaktpersona – Anita Čāčus, CFLA Izglītības, zinātnes
un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļas vecākā
eksperte
(tālr.27056689, anita.cacus@cfla.gov.lv)

https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2
mailto:anita.cacus@cfla.gov.lv


Paldies par uzmanību!


