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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 par visiem 

projektā plānotajiem būvdarbiem.

•detalizēta būvniecības darbu izmaksu tāme, kas sastādīta atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajai kārtībai par būvniecības darbu izmaksu tāmju sagatavošanu 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 (I)



• Energosertifikācijas dokumenti un, atbilstoši projekta veidam, “Primārās 
enerģijas un siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums” (atbilstoši atlases 
nolikuma 7.pielikumā norādītajai formai vai informācija brīvā formā, ja 
iesniegtā informācija satur vismaz to pašu informācijas apjomu, kas norādīta 7. 
pielikumā) vai “Siltumnīcefekta gāzu emisiju novērtējums” (atbilstoši atlases 
nolikuma 8.pielikumā norādītajai formai vai informācija brīvā formā, ja 
iesniegtā informācija satur vismaz to pašu informācijas apjomu, kas norādīta 8. 
pielikumā).

• projekta līdzfinansējuma pieejamību apliecinoši dokumenti.

• 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 8. vai 9.punktā (atkarīgs no projekta veida un plānotajām darbībām).
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (II)



Projekta sagatavošana un iesniegšana (III)
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (IV)
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Projekta sagatavošana un iesniegšana (V)

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” 8



Projekta sagatavošana un iesniegšana (VI)

Kā noteikt maksimālo ERAF apmēru projektā?

Izvēlas mazāko no divām vērtībām, ko aprēķina:

1.   Ja plānoti ieguldījumi ēkā:

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

Ja plānoti ieguldījumi ūdensaimniecības iekārtās

Plānotais siltumnīcefekta gāzu emisiju  samazinājums (CO2 t/gadā) x 15 848 euro

vai

2.  85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

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 (VII)

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.



Pielikuma aizpildīšana (I)
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Izvēlēto aprēķina metodi visa projekta 

īstenošanas laiku un projekta dzīves ciklu 

(10-15 gadi) mainīt nedrīkst!!!
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Pielikuma aizpildīšana (II)

Platības izteiksmē

Nr.p.k.
Nomnieka nosaukums, 

reģ.Nr.

Saimnieciskās darbības pamatojums 

(nomnieka darbības veids), nomas līguma 

Nr., u.c. informācija

Nomnieka darbības veids 

iznomātās telpās (PP/PSD)

Iznomātā platība, 

m
2

1 SIA "Karote"

Skolā darbojas ēdnīca, ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšana nav saistīta ar 

izglītības mērķiem, taču atbilstoši 

normatīvajam regulējumam ēdināšana 

skolās obligāti jānodrošina. Ēdnīcu  

izmanto tikai skolas darbinieki un 

skolnieki.

PP 160.00

KOPĀ iznomātā platība PP/PSD, m
2
: 160.00

Ēkas kopējā platība, m
2
: 1000.00

16.00%

Nr.p.k.
Nomnieka nosaukums, 

reģ.Nr.

Saimnieciskās darbības pamatojums 

(nomnieka darbības veids), nomas līguma 

Nr., u.c. informācija

Nomnieka darbības veids 

iznomātās telpās (SD)

Iznomātā platība, 

m
2

1 Tulka birojs
Tulku birojs nomā telpas, kur sniedz 

dokumentu tulkošanas pakalpojumus
SD 30.00

2 Narvesens Kiosks SD 10.00

KOPĀ iznomātā platība SD, m
2
: 40.00

Ēkas kopējā platība, m
2
: 1000.00

Ēkas daļa, kas nav iekļaujama projektā, t.sk. izmaksas un rādītāji 4.00%

Valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu īstenošanai izmantotā ēkas daļa: 80.00%

Projektu atlases ietvaros - Var iesniegt

Visas infrastruktūras nomnieku saraksts

Saimnieciskā darbība*

Papildinošā saimnieciskā darbība, papildpakalpojumi.

*ja infrastruktūrā nav nomnieku, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību (SD), kas 

nekvalificējas kā papildinošā saimnieciskā darbība (PSD) vai papildpakalpojumi 

(PP), izklājlapa "Nomnieki_daļa infrastruktūras" nav jāaizpilda



!!! MK noteikumu 22.2punktā norādītajam ierobežojumam – valstspilsētas vai novada
vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno projektus, kuru kopējais
ERAF finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro.

Projekta idejai spēkā esošā pašvaldību attīstības programmas investīciju plānā jābūt
atspoguļotai līdz brīdim, kad tiek iesniegts projekts CFLA.

Atbilstoši MK noteikumu 39.punktam, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku
avansa pieprasījumu, CFLA nodrošina avansa maksājumu nepārsniedzot 90% no
projektam piešķirtā ERAF. Papildus jāņem vērā, ka par avansa izlietojumu jāatskaitās 6
mēnešu laikā pēc tā saņemšanas, tas nozīmē, ka Jums avanss jāiztērē 6 mēnešu laikā.
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Vēršam uzmanību:



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

