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Prezentācijas saturs

1. Normatīvais regulējums.

2. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums.

3. Sagatavošanās darbi pirms projekta 
iesnieguma iesniegšanas.

4. Veidlapas aizpildīšana KP VIS.

5. Biežāk konstatētās neatbilstības.

6. Jautājumi.
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Normatīvais regulējums (I)

Projektu iesniegumu 
sagatavošanā jāievēro

Specifiskā 
atbalsta mērķa 
pasākuma MK 

noteikumi

Projektu 
iesniegumu 

atlases nolikums

Citi normatīvie 
akti
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Normatīvais regulējums (II)

• Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumi Nr.494 Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju"
5.2.1.1.pasākuma "Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība"
īstenošanas noteikumi" (turpmāk - MK noteikumi);

• Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) kā sadarbības iestāde
2017.gada 31.janvārī ir apstiprinājusi Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida
atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.1.pasākuma
"Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība" atlases nolikumu, kas
nosaka projektu iesniegumu atlases kārtību un ietver šādus pielikumus:

1) projekta iesnieguma veidlapu un tās pielikumus,

2) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku,

3) projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,

4) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku,

5) līguma par projekta īstenošanu projektu.
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Specifiskā atbalsta mērķa pasākums

Finansējuma saņēmēji Projekta iesniedzējs SAM pasākuma atlases kārtas

ietvaros atbilstoši MK noteikumu 10.punktam ir 

kapitālsabiedrība, kuras darbība atbilstoši Saimniecisko 

darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. 

redakcijai atbilst E sadaļas 38. vai 39. nodaļai, pašvaldība

vai pašvaldības iestāde, kuras darbība atbilstoši 

Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas 

Kopienā 2. redakcijai atbilst O sadaļas 84.11 klasei.

Pasākuma mērķis Attīstīt atkritumu dalītas savākšanas sistēmu un veicināt 

materiālu otrreizēju izmantošanu.

Atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase 

Atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš

No 2017. gada 2. februāra līdz 

2017. gada 28. aprīlim
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Pirms projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas (I)

http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/5-2-1-1
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Pirms projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanas (II)

Atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti:

• PIV pielikums “Projekta īstenošanas laika grafiks”;

• PIV pielikums “Finansēšanas plāns”;

• PIV pielikums “Projekta budžeta kopsavilkums”;

• PIV pielikums “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”;

• apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases 
nolikuma 1.pielikuma veidlapai);

• “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums” (atbilstoši atlases nolikuma 
1.pielikumā norādītajai formai);

• pilnvara, iestādes iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas 
apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos 
dokumentus (ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona);
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (III)

Kartogrāfiskais materiāls (attiecas tikai uz projektiem, kas paredz DSP un/vai ŠASL 
izveidi vai pilnveidi), kurā norādīts:

• esošo DSP un ŠASL izvietojums pašvaldībā neatkarīgi no tā izveidotāja vai izveides laika;

• projekta ietvaros izveidojamās vai pilnveidojamās infrastruktūras (DSP, ŠASL) izvietojums 
(atsevišķi norādot tos DSP un ŠASL, kuros plānota pazemes konteineru izbūve);  

• kādi atkritumu veidi tiks pieņemti pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros plānotajos 
DSP un ŠASL (norāda par katru DSP un ŠASL);

• kādi šķiroto atkritumu veidi līdz šim pieņemti pilnveidojamos DSP un ŠASL (par katru 
DSP un ŠASL) (ja projektā tiek paredzētas attiecīgas darbības);

• kuros DSP un ŠASL plānota to pilnveidošana, lai pārejas perioda laikā (līdz 2018.gada 
30.jūnijam) nodrošinātu minēto atkritumu savākšanas vietu atbilstību normatīvajos aktos 
par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām noteiktajām prasībām un tajos pēc 
pilnveidošanas tiktu dalīti savākti vismaz piecu veidu atkritumi (kā viens no pieciem 
atkritumu veidiem netiek uzskatīti nešķiroti sadzīves atkritumi); 

• kuros DSP vai ŠASL plānots pieņemt tādus atkritumus, kas izmantojami atkārtoti.

! Kartogrāfiskajam materiālam jābūt tādā mērogā, lai atrašanās vietai varētu noteikt adresi 
(adrešu saraksts un vai detalizēta informācija var tikt pievienota atsevišķi, DSP vai ŠASL 
numurējot, apzīmējumos atšifrējot adresi un sniedzot detalizētu informāciju).

!! Ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība (izņemot publiski privātu kapitālsabiedrību vai 
pašvaldības kapitālsabiedrību), kartogrāfiskajam materiālam jābūt saskaņotam ar 
pašvaldību, kurā plānota attiecīgā darbība.
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (IV)

• projektu iesniegumiem, kuros plānota specializētu 
transportlīdzekļu iegāde, pievienotas indikatīvās atkritumu 
dalītas savākšanas maršrutu, kuros paredzēta dalīti savāktu 
atkritumu savākšana, shēmas;

• projektu iesniegumiem, kuros plānota specializētu 
transportlīdzekļu iegāde, pievienots Ekonomiskās lietderības 
pamatojums maršrutu izveidei, nevis stacionāras infrastruktūras 
(DSP, ŠASL) izveidei. Ekonomiskās lietderības aprakstā sniedz 
informāciju par maršrutā plānoto savācamo šķiroto atkritumu 
apjomu un to veidiem vismaz piecu gadu periodam pēc projekta 
pabeigšanas, kā arī norāda izmantotos finanšu pieņēmumus un 
aprēķinus. Maršruts var tikt veidots pa to pašu maršrutu, kādā 
iedzīvotājiem tiek nodrošināta nešķirotu atkritumu savākšana;

• pašvaldības, kurā plānota atkritumu dalītas savākšanas maršrutu 
izveide, saskaņojums (piem., informatīva vēstule), kurā 
pašvaldība pieņem zināšanai kapitālsabiedrības nodomu veidot 
šādu maršrutu, nevis izveidot dalītu  atkritumu savākšanai DSP 
un/vai ŠASL;

• līguma ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā teritoriālajā vienībā, kurā 
plānota projekta iesniegumā norādītā darbība, kopija (ja projekta 
iesniedzējs ir kapitālsabiedrība);
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (V)

• sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plāns par atkritumu 
šķirošanu;

• pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma, par kuru nav saņemts 
nekāds publisks atbalsts, nodrošināšanu un finansējuma avotiem (ja 
projekta iesniedzējs ir pašvaldība, pašvaldības iestāde, publiski privāta 
kapitālsabiedrība vai pašvaldības kapitālsabiedrība). Attiecībā uz publiski 
privātām kapitālsabiedrībām vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, Lēmums ir 
jāiesniedz gadījumos, ja pašvaldība finansējuma saņēmējam sniegs 
galvojumu vai kapitālsabiedrības statūtos ir noteikts saņemt kapitāldaļu 
turētāja saskaņojumu par projekta īstenošanu.

• projekta iesniedzēja apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu  
ievērošanu,

• būvdarbu tāme, ja projektā paredzēta būvdarbu veikšana;

• dokumenti par ietekmes uz vidi novērtējumu;
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (VI)

• Zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti (tehniskajā specifikācijā), ka 
būvdarbu iepirkuma konkursa nolikumā, atlases un vērtēšanas kritērijos tika 
vai tiks piemērots zaļais iepirkums. Ja zaļo iepirkumu pamatojošie dokumenti 
nav iesniegti, projekta iesnieguma kritērijā 3.3. netiek piešķirti punkti;

• projekta iesniedzēja apliecinājums par tiesībām veikt būvdarbus
zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi, ko pierāda
īpašumtiesības vai apbūves tiesības, ko apliecina atbilstošs ieraksts
zemesgrāmatā vai apliecinājums par šādu tiesību iegūšanu līdz pirmā
maksājuma iesniegšanas dienai sadarbības iestādē. Ja no projekta
iesniedzēja apliecinājumā sniegtās informācijas konstatējams, ka tiesības
veikt būvdarbus uz attiecīgā zemesgabala iegūtas līdz 2016.gada
31.decembrim par attiecināmu uzskatāms arī nomas līgums;

• apliecinājums, ka atbilstoši MK noteikumu 21.7.apakšpunktam projekta
ietvaros uzbūvētā stacionārā infrastruktūra pēc projekta pēcuzraudzības
perioda beigām tiks nodota pašvaldībai;

• tās pašvaldības apliecinājums (izziņa), kuras administratīvajā teritorijā
plānota jauna ŠASL izveide, ka paredzētā darbība atbilst pašvaldības
teritorijas plānojumam;
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Pirms projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas (VII)

• aprēķins par projekta īstenošanas rezultātā dalīti savācamo atkritumu apjomu 
vismaz piecu gadu periodam un sasniedzamo šķirotā atkritumu daudzumu 
t/gadā. Šis aprēķins var tikt iekļauts ekonomiskās lietderības pamatojumā 
(10.10.apakšpunkts), ja projektā paredzēta specializētā transportlīdzekļa 
iegāde;

• uzskaites veidlapa par de minimis atbalsta piešķiršanu atbilstoši Ministru 
kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.740   “De minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1.pielikumam 
(ja projekta ietvaros plāno piemērot de minimis atbalstu informatīviem un 
publicitātes pasākumiem).
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (I)

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz: 

• Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-
2020.gadam (turpmāk – KP VIS) tīmekļvietnē https://ep.esfondi.lv;

• papīra formā, iesniedzot projekta iesniegumu personīgi vai nosūtot pa 
pastu (pasta zīmogs līdz 28.04.2017.);

• elektroniska dokumenta veidā, izmantojot elektronisko pastu un 
parakstot projekta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu, izmantojot:

1.elektronisko pastu,

2.kompaktdiskus,

3.kopnes USB saskarnes atmiņas ierīces.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (II)
Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā 2014.-2020.gadam (turpmāk – KP 

VIS) tīmekļvietnē https://ep.esfondi.lv
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Projekta iesnieguma aizpildīšana(III)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (IV)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (V)
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! Saskaņā ar MK noteikumu 13. punktu Projekta iesniedzējs iesniedz 

atsevišķus projektu iesniegumus par: 

• specializētā autotransporta iegādi atkritumu dalītas savākšanas maršrutu 

nodrošināšanai; 

• jaunu savākšanas punktu un savākšanas laukumu izveidi un esošu 

savākšanas punktu un savākšanas laukumu pilnveidošanu. 



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VI)

Projekta iesnieguma veidlapā sasniedzamie iznākuma rādītāji definēti atbilstoši MK 

noteikumu 5.1.apakšpunktā noteiktajam rādītājam. Rādītāju tabulā 1.punktā 

norādītajām vērtībām loģiski jāizriet no projektā plānotajām darbībām un 

norādītajiem rezultātiem pret darbībām. 

! Kolonnā “gala vērtība” norāda projekta iesniegumā plānoto sasniedzamo kopējo 

vērtību.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VII)

19

Norādīt attiecīgo vietu, kurā projekts tiks īstenots – jauno un pilnveidojamo DSP un ŠASL 

adreses. Iesnieguma pielikumā pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jābūt attēlotai projekta 

īstenošanas teritorijai. Ja projektā paredzēta tikai specializētā autotransporta iegāde, tiek 

norādītas teritoriālā iedalījuma vienības, kurās tiks sniegts pakalpojums.

Kadastra numurs nav jānorāda projektos, kuros paredzēta specializētā autotransporta iegāde. 



Projekta iesnieguma aizpildīšana (VIII)
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Projekta īstenošanas ilgumā neieskaita to darbību īstenošanas ilgumu, kas veiktas pirms projekta iesnieguma 

iesniegšanas sadarbības iestādē. 

! Saskaņā ar MK noteikumu 39.punktu Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz četrus gadus no dienas, kad noslēgts 

līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta īstenošanas 

termiņš nepārsniedz ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu noslēgtā līguma darbības 

termiņu.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (IX)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (X)
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Piemēram, citi 5.2.1. SAM “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, 

pārstrādi un reģenerāciju” pasākumi, 2007.-2013.gada plānošanas perioda 

apakšaktivitāte 3.5.1.2.3. “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”, 

dažādas Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros īstenojamo Eiropas Strukturālo 

un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas, u.c. 

Ja netiek konstatēta papildinātība/demarkācija, tabulas ailēs jānorāda N/A.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XI)
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!!! Ja projekta iesniegums vērtēšanā saņēmis papildu punktus par specifiskām darbībām zaļā 

publiskā iepirkuma piemērošanu, finansējuma saņēmējam par sasniegto rādītāju ir jāsniedz 

informācija pēc projekta īstenošanas noslēguma maksājuma pieprasījumā. Nesasniedzot projekta 

pieteikumā norādīto vērtību, var tikt piemērota finanšu korekcija.



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XII)
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Ja atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un 2015.gada 27.janvāra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus 

paredzētajai darbībai” vai 2015.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.18 

“Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 

Valsts vides dienests uz projekta iesniegšanas brīdi ir veicis projekta darbību sākotnējo 

ietekmes uz vidi izvērtējumu



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIII)
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Saskaņā ar MK noteikumu 18.1. apakšpunktu šajā sadaļā norādīto darbību izmaksas finansē, 

izmantojot de minimis atbalsta mehānismu un tām aprēķina atbalsta intensitāti 100% apmērā. 

Ja de minimis atbalsts projekta iesniedzējam nav pieejams, izmaksas par MK noteikumu 

18.1.apakšpunktā paredzētajām darbībām paredz kā neattiecināmas. 



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIV)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XV)
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVI)

!Atzīmētajam ar X mēnešos jāsakrīt ar 2.3.punktā norādīto projekta īstenošanas ilgumu, kā arī 1.1.punktā 
norādīto informāciju.

!!Atbilstoši MK noteikumu 39.punktam maksimālais projekta īstenošanas gala termiņš ir 2022.gada 
31.decembris, bet nepārsniedz četrus gadus no dienas, kad noslēgts līgums vai vienošanās par projekta 
īstenošanu

!!! Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais Līguma/Vienošanās par projekta 
īstenošanu spēkā stāšanās diena. Projektā paredzēto darbību īstenošanu var uzsākt pirms vienošanās 
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne agrāk kā projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienā. 

!!!!Projekta laika grafikā norādītajai informācijai par darbību īstenošanas ilgumu jāatbilst projekta 
finansēšanas plānā (2.pielikums) norādītajai informācijai par projekta finansējuma sadalījumu pa gadiem, 
kā arī projekta iesnieguma veidlapas 2.3.punktā "Projekta īstenošanas ilgums (pilnos mēnešos)" 
norādītajai informācijai par īstenošanas ilgumu pēc vienošanās noslēgšanas. 
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Projekta iesnieguma aizpildīšana 
(XVII)

Projekta kopējās attiecināmās un neattiecināmās izmaksas kolonnā 
“Summa” atbilst 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums” ailē 
“Kopsumma” norādītajām kopējām attiecināmajām un 
neattiecināmajām izmaksām.

29

• Kohēzijas fonda (KF) procentuālais 

apmērs var pārsniegt 35 % no 

projekta kopējām attiecināmajām 

izmaksām un ir atbilstošs izmaksu un 

ieguvumu analīzē aprēķinātajai 

likmei, jo izmaksas, ko sedz, 

izmantojot de minimis atbalstu, piešķir 

100% apmērā un de minimis apmēru 

nesummē ar izmaksu ieguvu analīzē 

noteikto KF atbalsta apmēru. 

• ! Līdzfinansējumu nodrošina no 

tādiem finanšu resursiem, par kuriem 

nav saņemts nekāds publisks 

atbalsts. 

• ! Finansējuma plānam jāatspoguļo, 

ka kumulatīvi 2018.gadā projekta 

ietvaros finanšu izpilde sasniegs 

vismaz 25%. 



Projekta iesnieguma aizpildīšana (XVIII)

• Ja nepieciešams izmaksu pozīcijām var definēt apakšlīmeņus.

• Kolonnā «t.sk. PVN» norāda PVN summu no kolonnā «Kopsumma» norādītajām izmaksām. Ja PVN ir 
atgūstams normatīvo aktu kārtībā, projekta budžeta kopsavilkumā to norāda kā neattiecināmās izmaksas.

• Projekta neattiecināmās izmaksas var plānot atbilstoši MK noteikumu 16.punktam, iekļaujot izmaksas 
pozīcijās atbilstoši MK noteikumu 21. punktam. 
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (XIX)
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Biežāk konstatētās neatbilstības (I)

1. Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti!

Pirms iesniedzat projekta iesniegumu, pārliecināties par papildus 
iesniedzamajiem dokumentiem!!!

2. Neaizpildīti punkti, nekorekti norādīta informācija.

3. Projekta iesnieguma 1.5.punktā tiek norādītas darbības, kurām 
projekta ietvaros netiek plānots finansējums, piemēram, projekta 
vadība vai publicitāte.

4. Projekta budžeta kopsavilkumā:

-nav norādīti vai nekorekti norādīti projekta darbību 
numuri;

-nepareizi aprēķinātas PVN summas (pārsniedz 21%).

5. Nav sniegts pamatojums projektā iekļautajam izmaksām, nav 
iespējams pārliecināties par iekļauto izmaksu apmēriem (t.sk. 
neattiecināmajām izmaksām).
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Biežāk konstatētās neatbilstības (II)
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6. Finansēšanas plānā:

• izmaksas nav norādītas ar diviem cipariem aiz komata;

• neprecizitātes procentuālajā sadalījumā pa gadiem atbilstoši noteiktajai intensitātei;

• paļaušanās uz Excel formulām, ja tādas tiek izmantotas, tās mēdz nojukt vai neprecīzi 

noapaļot.

7. Norādīts savstarpēji nesaskaņots projekta īstenošanas laiks (1.pielikumā, 1.1.punktā un  

2.3.punktā, 1.5.punktā norādīto darbību aprakstos vai citur projektā).

8. Projekta iesniegumā norādīta pretrunīga informācija starp sadaļām, punktiem, pielikumiem 

un pievienotajiem dokumentiem.

9. Kāda darbība/ apakšdarbība neatbilst MK noteikumiem, neprecīzi formulēti darbību 

nosaukumi, tie neatbilst aprakstam, darbību aprakstos norādīta nepilnīga informācija, kas 

nepamato darbības nepieciešamību.

10. Nav nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši vadlīnijām vai arī, tiek plānoti publicitātes 
pasākumi, kas pārsniedz minimālās prasības un kas tiek iekļauti projekta izmaksās.

11. Projekta iesnieguma 2.4.punktā «Projekta risku izvērtējums» nav norādīta riska iestāšanās 
varbūtība/ietekme, riska novēršanas/mazināšanas pasākumos norādītā informācija 
neattiecas uz konkrēto projektu vai nav raksturoti riska novēršanas/ mazināšanas 
pasākumu īstenošanas biežums un atbildīgie par risku mazināšanu.



Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kārtība (I)

• Projektu iesniegumu vērtēšanai sadarbības iestādes vadītājs ar 

rīkojumu izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju. 

• Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības 

fondu projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu. 

• Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību 

projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, izmantojot projektu 

iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku.

• Komisija pieņem atzinumu par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība (II)

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja 
izpildīti visi nosacījumi:

• uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens no no Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda vadības likuma 23.pantā minētajiem 
izslēgšanas noteikumiem;

• projekta iesniegums atbilst visiem projektu iesniegumu 
vērtēšanas kritērijiem.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība (III)

• Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, 

ja projekta iesniegums neatbilst kādam no projektu iesniegumu vērtēšanas 

precizējamajiem vērtēšanas kritērijiem un projekta iesniedzējam jāveic 

sadarbības iestādes noteiktās darbības noteiktā termiņā.

   Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus vai 

neizpilda tos norādītajā termiņā, projekta iesniegums tiek uzskatīts par 

noraidītu.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība (IV)

• Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, 

ja iestājas vismaz viens no nosacījumiem:

 projekta iesniegums nav iesniegts noteiktajā atlases 

termiņā

 uz projekta iesniedzēju attiecināms vismaz viens no 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 

23.pantā minētajiem izslēgšanas noteikumiem

 Projekta iesniedzējs neatbilst MK noteikumos noteiktajam 

iesniedzēja veidam
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Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu un vērtēšanu var uzdot, tos 

nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 
atlase@cfla.gov.lv
tālrunis: 66950047
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Paldies par 
uzmanību!

Agnese Rūsiņa

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

2017.gada 2.marts

Rīga


