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Prezentācijas saturs

1. Normatīvais regulējums.

2. Specifiskā atbalsta mērķa pasākums.

3. Sagatavošanās darbi pirms projekta iesnieguma 
iesniegšanas.

4. Projekta iesnieguma aizpildīšana KP VIS.

5. Biežāk konstatētās neatbilstības.
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Specifiskā atbalsta mērķa pasākums

Pasākuma mērķis Mazināt antropogēnās slodzes, tai skaitā

tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides

piesārņojuma iespējamo ietekmi uz īpaši

aizsargājamiem biotopiem un sugām, veidojot

kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu tūrisma un

dabas izziņas infrastruktūras tīklu, kā arī

kompleksu apsaimniekošanas risinājumu

ieviešanu Natura 2000 teritorijās, lai veicinātu

ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga

aizsardzības stāvokļa sasniegšanu

Finansējuma saņēmēji Pašvaldība vai tās izveidota iestāde, kuras funkcijās

ietilpst Natura 2000 teritorijas vai tai piegulošas

teritorijas apsaimniekošana, kurā projekta ietvaros

paredzēti infrastruktūras būvdarbi

Atlases veids Atklāta projektu iesniegumu atlase

Projektu iesniegumu 

iesniegšanas termiņš
no 2021.gada 26.oktobra līdz 

2022.gada 26.janvārim  plkst. 23:59!



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 2.augusta noteikumi Nr.514 “Darbības programmas

"Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un
aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija

Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa

atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana Natura 2000 teritorijās" (turpmāk - MK noteikumi);

❑ 2021.gada 26.oktobrī izsludināts projektu iesniegumu atlases nolikums,
pieejams: https://atlase.cfla.gov.lv/lv/5-4-3-2 ,

kas nosaka projektu iesniegumu atlases kārtību un ietver šādus pielikumus:

1) projekta iesnieguma veidlapas pielikumus,

2) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku,

3) projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus,

4) projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku,

5) vienošanās par projekta īstenošanu projektu.
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Pirms projekta iesnieguma aizpildīšanas 

Saskaņā MK noteikumu 21.punktu projekta iesniedzējs vismaz 30 darba dienas

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa, t.i. ne vēlāk kā līdz 2021.gada

14.decembrim, Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk-pārvalde) iesniedz:

• informāciju par projektā plānoto infrastruktūru, t.sk. būvprojektu minimālā

sastāvā vai būvprojektu un ģeotelpiskos datus saskaņā ar pārvaldes noteikto

datu datnes struktūru un formātu ar piesaisti Latvijas ģeodēzisko koordinātu

sistēmai, kurā redzama plānotās infrastruktūras trase, platība un novietojums, lai

saņemtu atzinumu par projektā plānoto darbību atbilstību īpaši aizsargājamās

dabas teritorijas dabas aizsardzības plānam un par kompleksu pieeju izveidojamās

infrastruktūras plānošanā un Eiropas Savienības (turpmāk-ES) nozīmes biotopu un

sugu dzīvotņu atjaunošanā;

• aprēķinu par projekta ietekmes uz iznākuma rādītāja sasniegšanu, lai

saņemtu atzinumu par aprēķina atbilstību pārvaldes izstrādātajai metodikai;

• informāciju par projektā paredzētajām ES nozīmes biotopu un sugu

dzīvotņu atjaunošanas platībām un darbībām un ģeotelpiskos datus saskaņā

ar pārvaldes noteikto datu datnes struktūru un formātu par platībām, kurās plānots

veikt projektā paredzētos atjaunošanas pasākumus, lai pārvalde varētu veikt

aprēķinu par ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību labvēlīgi

ietekmēto platību, pieejams tīmekļa vietnē https://www.daba.gov.lv/lv/dabas-datu-

veidnes.
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Atlases nolikumā noteiktie (obligātie) iesniedzamie 

dokumenti:

✓ apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību (atbilstoši atlases

nolikuma 1.pielikuma veidlapai);

✓ ģeotelpiskie dati saskaņā ar pārvaldes noteikto datu datnes struktūru un

formātu par platībām, kurās plānots veikt projektā paredzētos atjaunošanas

pasākumus;

✓ Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegts atzinums/-i;

✓ informācija (tabula) par zemes vienībām (norādot kadastra

apzīmējumus), kurās tiek īstenots projekts, un to īpašniekiem;

✓ pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu un

finansējuma avotiem;

✓ apliecinājums (brīvā formā), ka tiks ievērots Dabas aizsardzības pārvaldes

izstrādātais infrastruktūras vienotais stils, kas pieejams tīmekļa vietnē

http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/iadtvienotais_stils/
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Papildu iesniedzamie dokumenti:

✓ izmaksu un ieguvumu analīze (turpmāk-IIA) (attiecināms, ja projektā ir
plānoti ieņēmumi), kas izstrādāta atbilstoši VARAM izstrādātajām prasībām;

✓ aprēķini, tāmes, noslēgtie līgumi vai cita veida dokumentācija, kas
pamatotu projektā iekļauto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmērus
(attiecināms, ja nav pieejams Būvniecības informācijas sistēmā,
Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vietnē);

✓ pamatojums un apliecinājums par infrastruktūras kalpošanas laiku, ja
tas ir lielāks par MK noteikumu 37.16.apakšpunktā obligāti noteikto (5 gadi
pēc noslēguma maksājuma veikšanas);

✓ projekta rezultātu uzturēšanas plāns (uzturēšanas un atjaunošanas (t.sk.
gadījumā, ja notikusi infrastruktūras bojāšana) un epidemioloģiskās
drošības nodrošināšanas pasākumi un to finansēšanas avots), ja nav veikta
projekta izmaksu un ieguvumu analīze un/vai tajā nav sniegts
epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas apraksts;

✓ projekta plānotās ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums (ja tas
netiek veikts izmaksu un ieguvumu analīzes ietvaros);

✓ sadarbības līgums (ja attiecināms);
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Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti

Īpašuma uz zemi vai apbūves tiesību

apliecinoši dokumenti

vai

apliecinājums par šādu tiesību iegūšanu

līdz būvdarbu uzsākšanai

attiecināms, ja projektā ir paredzēts veikt

būvdarbus

Īpašuma, valdījuma, turējuma vai lietojuma

tiesību uz zemi apliecinoši dokumenti

attiecināms, ja projektā nav paredzēts veikt

būvdarbus vai, ja ir paredzēta būvniecība un

tiek iesniegts apliecinājums par īpašuma

tiesību vai apbūves tiesības iegūšanu līdz

būvdarbu uzsākšanai

Ja projekta darbības paredzētas nekustamajā īpašumā, kas nav projekta iesniedzēja vai

sadarbības partnera īpašumā, dokumenti (piemēram, noslēgts līgums par apbūves

tiesībām, vienošanās par bezatlīdzības turējumu), kas pierāda, ka ir panākta vienošanās

ar zemes īpašnieku (-iem) par nekustamā īpašuma nomu, apbūves tiesību, bezatlīdzības

lietošanu vai atsevišķu nelielu vides objektu (piemēram, norādes, informācijas zīmes,

informācijas stendi u.tml) izvietošanu vismaz uz termiņu, kas norādīts kā plānotais

infrastruktūras un vides objektu kalpošanas ilgums. Piemēri pieejami VARAM tīmekļvietnē

https://www.varam.gov.lv/lv/kompleksu-apsaimniekosanas-pasakumu-istenosana-natura-

2000-teritorijas

Nostiprinājums zemesgrāmatā!

Termiņš nav īsāks par 5 gadiem pēc noslēguma maksājuma veikšanas !

https://www.varam.gov.lv/lv/kompleksu-apsaimniekosanas-pasakumu-istenosana-natura-2000-teritorijas


Projekta iesnieguma aizpildīšana (I)

Atbilstoši MK noteikumu 16.punktam projekta iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo

un iesniedz elektroniski Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā

2014.-2020.gadam (turpmāk – KP VIS) tīmekļvietnē https://projekti.cfla.gov.lv/
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (II) 

Kā kļūt par KPVIS lietotāju:
Lai atjaunotu KPVIS lietotāja 
tiesības:
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (III) 

SAM pasākuma ietvaros:

❑ ir atbalstāmas darbības, kas noteiktas MK noteikumu 26.1 un 26.2

punktā;

❑ ir iekļaujamas attiecināmās izmaksas atbilstoši MK noteikumu 28.1, 31.-
34., 35.1 un 36.punktam. Vienlaikus jāpievērš uzmanība izmaksu
ierobežojumiem!

❑ Saskaņā ar MK noteikumu 35.1 punktu projekta izmaksas attiecināmas
no dienas, kad noslēgta vienošanās ar projekta iesniedzēju, izņemot
MK noteikumu 28.11., 28.12. un 28.19. apakšpunktā minētās izmaksas
(t.sk. PVN), kas ir attiecināmas, ja tās veiktas pēc 2016. gada 1.
janvāra (piemēram, projektēšana, sugu un biotopu aizsardzības jomā
sertificēta eksperta vai kokkopja (arborista) atzinuma sagatvošana)

Ieguldījumi dzīvotņu atjaunošanā un antropogēnās slodzes infrastruktūras
ierīkošanā vai modernizēšanā tiek nodalīti.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (IV) 

❑ 1.6.1.apakšpunktā iznākuma rādītāja «Dzīvotņu platība, kuras saņem

atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi» plānoto sasniedzamo

kopējo vērtību norāda atbilstoši pārvaldes atzinumam;

❑ 5.sadaļā nenorāda MK noteikumu 26.1 3.apakšpunktā noteiktos

apmeklētāju informēšanas, uzskaites un izglītības infrastruktūru

nodrošināšanu, tai skaitā par epidemioloģisko drošību pasākumus;

❑ 6.sadaļā pamato projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību

uzturēšanu vismaz 5 gadus (pēc noslēguma maksājuma veikšanas),

t.sk. infrastruktūras kalpošanas ilgumu, apmeklētāju plūsmas uzskaiti,

ES nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbu fotofiksāciju

pirms un pēc darbu veikšanas, kā arī to norises laikā katrā

atjaunošanas darbu veikšanas posmā.

Svarīgi ņemt vērā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku!
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (V)

Atbilstoši MK noteikumu 11.1punktam:

maksimālā Kohēzijas Fonda (turpmāk-KF) finansējuma kopsumma

projektā nedrīkst pārsniegt 797 500 euro, bet

minimālā KF finansējuma kopsumma projektā ir vismaz 250 000 euro,

vienlaikus vismaz 20 % no KF finansējuma ir paredzēti ES nozīmes

biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbību nodrošināšanai.

KF jābūt atbilstošam izmaksu un ieguvumu analīzē aprēķinātajai likmei

(attiecināms, ja projekts ir ienākumus gūstošs).

Šajā SAM pasākumā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un

nav valsts atbalsta sniedzējs, līdz ar to 7.sadaļā norāda – „Finansējuma

saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. de

minimis atbalsta sniedzējs”.

Atbilstoši MK noteikumu 40.1punktam maksimālais projekta īstenošanas gala

termiņš ir 2023.gada 31.oktobris.
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Projekta iesnieguma aizpildīšana (VI)

• Ja nepieciešams, izmaksu pozīcijām var definēt apakšlīmeņus;

• PVN izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas saskaņā ar nodokļu politiku 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Kolonnā «t.sk. PVN» norāda PVN summu 

no kolonnā «Kopsumma» norādītajām izmaksām.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas process (I)

Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība:

Aģentūras vadītājs ar rīkojumu izveido projektu iesniegumu vērtēšanas

komisiju, kas darbojas saskaņā ar ES 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 lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu,

apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
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Līdz 
26.01.2022.

PI iesniegšana

1 mēnesis

līdz 
25.02.2022. 

Lēmuma 
pieņemšana

28.02.2022.-
25.03.2022

Precizējumu 
sagatavošana

25.03.2022.-
19.04.2022.

Lēmuma/ 
atzinuma 

pieņemšana 20.04.2022.-
20.05.2022.

Līguma slēgšana



Projektu iesniegumu vērtēšanas process (II)

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja izpildīti

visi nosacījumi:

❑ uz projekta iesniedzēju nav attiecināms neviens 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;

❑ SAM pasākuma ietvaros ir pieejams finansējums projekta

īstenošanai.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas process (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

neiesniedz precizēto projekta iesniegumu lēmumā norādītajā

termiņā, projekta iesniegums tiek uzskatīts par noraidītu.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas process (IV)

➢ Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma noraidīšanu

pieņem, ja iestājas vismaz viens no nosacījumiem:

➢ uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no Likuma 23. pantā 

minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

➢ projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas 

kritērijiem, un nepilnības novēršana ietekmētu projekta iesniegumu 

pēc būtības;

➢ SAM pasākuma kārtas ietvaros nav pieejams finansējums projekta 

īstenošanai.
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Projektu iesniegumu vērtēšanas process (V)

Projekta iesnieguma vērtēšanu veic atbilstoši kritēriju

piemērošanas metodikai, t.sk. vispirms vērtē projekta iesnieguma

atbilstību vienotajiem kritērijiem Nr.1.1. un Nr.1.4. (neprecizējamie

kritēriji)

1.1.kritērijs: projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja

attiecināms) atbilst MK noteikumos projekta iesniedzējam izvirzītajām

prasībām 12. un 13.1 punktā;

1.4.kritērijs: projekta iesniegums ir iesniegts, izmantojot Kohēzijas

politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020. gadam (KP

VIS) e-vidi.
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3.1. Projekta gatavības pakāpe antropogēno slodzi mazinošai infrastruktūrai Jāiegūst vismaz 1 
punkts

3.2. Projekta ietekme uz dzīvotņu labvēlīgu aizsardzības statusu (labvēlīgi ietekmētas 
no dzīvotņu atjaunošanas vismaz 4 % no projektā plānotajām kopējām dzīvotņu 
platībām)

Jāiegūst vismaz 1 
punkts

3.3. Infrastruktūras kalpošanas ilgums Jāiegūst vismaz 1 
punkts

3.4. Ietekmes uz tautsaimniecību novērtējums Jāiegūst vismaz 1 
punkts

3.5. Ietekme uz iznākuma rādītāja sasniegšanu – projekta ieguldījumu efektivitāte 
(sasaiste ar ieguldījumiem dzīvotņu atjaunošanā)
projektā plānotais KF finansējuma ieguldījums, kas paredzēts tieši  dzīvotņu 
atjaunošanai ir vismaz 20 %

Jāiegūst vismaz 1 
punkts

3.6. Ietekme uz iznākuma rādītāja sasniegšanu – projekta ieguldījumu efektivitāte 
(sasaiste ar ieguldījumiem  infrastruktūrā):   kopējais attiecināmais ieguldījums uz 1 
ha labvēlīgi ietekmētās dzīvotņu platības ir mazāks par 160 euro

papildu

3.7 Papildināšana ar veselības maršrutu papildu

3.8. Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana (izņemot obligāti piemērojamo) papildu

3.9. Infrastruktūras pieejamības nodrošināšana (papildu būvnormatīvos noteiktajam) papildu

Kvalitātes kritēriji



Projektu iesniegumu vērtēšanas process (VI) 

Ja vairākiem projektu iesniegumiem tiek piešķirts vienāds punktu

kopskaits kvalitātes kritēriju vērtējumā,

tad savstarpēji salīdzina projektu iesniegumu vērtēšanā kvalitātes

kritērijā Nr.3.2. “Projekta ietekme uz dzīvotņu labvēlīgu aizsardzības

statusu” noteiktā ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) atjaunošanai labvēlīgi

ietekmēto platību, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības

pakāpi. Priekšroka tiek dota tam projekta iesniegumam, kuram šajā

kritērijā ir lielāka ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) atjaunošanas

labvēlīgi ietekmētā platība procentos (%) pret kopējām ietekmētajām

dzīvotņu platībām.

Ja vairākiem projektu iesniegumiem ES nozīmes biotopu (dzīvotņu)

atjaunošanas labvēlīgi ietekmētā platība procentos ir vienāda, tad tiek

salīdzināts ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) atjaunojamās platības apmērs

hektāros (ar divām zīmēm aiz komata). Priekšroka tiek dota tam projekta

iesniegumam, kuram ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) atjaunojamās

platības apmērs hektāros (ar divām zīmēm aiz komata) ir lielāks.
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Biežāk konstatētās neatbilstības (I)

1. Nav iesniegti/ konstatējami  visi nepieciešamie dokumenti:

▪ aprēķini, tāmes, noslēgtie līgumi vai cita veida dokumentācija, kas

pamato projektā iekļauto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu

apmērus (attiecināms, ja informācija nav pieejama Būvniecības

informācijas sistēmā, Elektronisko iepirkumu sistēmā, Iepirkumu

uzraudzības biroja tīmekļa vietnē);

▪ projekta iesnieguma 4.pielikums “Projekta izmaksu efektivitātes

novērtēšana” (ja attiecināms) vai nav sniegta pilnīga informācija par

ekonomisko ieguvumu noteikšanu;

▪ izmaksu un ieguvumu analīzes modelis (ja attiecināms);

▪ citi dokumenti, kas noteikti atlases nolikumā un izriet no projektā

plānotajām darbībām!
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Biežāk konstatētās neatbilstības (II)

2. Projektā tiek plānotas darbības, kas nav noteiktas MK noteikumos, t.sk.

projekta iesnieguma 1.5.punktā:

▪ tiek norādītas darbības, kurām projekta ietvaros netiek plānots finansējums,

piemēram, projekta vadība vai publicitāte (vai otrādi: projekta budžetā

norāda izmaksas par darbībām, kas nav norādītas 1.5.punktā),

▪ projekta darbību/apakšdarbību nosaukumi ir neprecīzi un aprakstos ir

nepilnīga informācija, kas nesniedz darbību nepieciešamību un pamatotību;

3. Finansēšanas plānā:

▪ izmaksas nav norādītas ar diviem cipariem aiz komata,

▪ neprecizitātes procentuālajā sadalījumā pa gadiem atbilstoši noteiktajai

intensitātei;

4. Projekta budžeta kopsavilkumā:

▪ nav norādīti vai nekorekti norādīti projekta darbību Nr.;

▪ nepareizi aprēķinātas PVN summas (pārsniedz 21%).

6
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Biežāk konstatētās neatbilstības (III)

5. Projekta iesniegumā neaizpildīti punkti, norādīta pretrunīga informācija

starp punktiem, pielikumiem un pievienotajiem dokumentiem,

piemēram, norādīts savstarpēji nesaskaņots projekta īstenošanas

laiks 1.pielikumā, 1.1.punktā un 2.3.punktā, atšķiras iznākuma rādītāju

vērtība;

6. Nav nodrošināta projekta publicitāte atbilstoši vadlīnijām vai arī, tiek

plānoti publicitātes pasākumi, kas pārsniedz minimālās prasības;

7. Projekta iesnieguma 2.4.punktā 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.
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Paldies par uzmanību!

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var uzdot nosūtot uz 

elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv

Tālrunis: 66950047

Ilze Blumberga

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vecākā eksperte

Ilze.blumberga@cfla.gov.lv

Tālrunis: 20394761

2021.gada 10.novembris

Rīga
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