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1. Projektu iesniegumu 
sagatavošanas progress
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13.1.3.2. 
pasākums

(REACT-EU)

pasākums tiek 
īstenots 

ierobežotas 
projektu 

iesniegumu 
atlases veidā

pieejams 
Eiropas 

Reģionālās 
attīstības 

fonda 
finansējums

izmaksas ir 
attiecināmas 

no 2020. gada 
1. februāraprojekta 

darbības, ERAF 
finansējums un 
sasniedzamie 

iznākuma rādītāji 
plānojami  

atbilstoši MK 
noteikumu 
Nr.588 1. 

pielikumam

projektu 
īsteno līdz 
2023. gada 

31. 
decembrim

līdz 2023. gada 31. 
decembrim 

sasniedzamais 
atkritumu 

pārstrādes jaudas 
pieaugums 
atbalstītajos 

projektos ir 51 000 
t/gadā
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Pasākuma projektu iesniegumu atlases 
nolikums stājies spēkā 2021. gada 19. 
oktobrī.

Atlases nolikuma pielikumi:

✓ projekta iesnieguma veidlapa un tās 
pielikumi;

✓ projekta iesnieguma veidlapas 
aizpildīšanas metodika;

✓ projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji;

✓ projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju 
piemērošanas metodika;

✓ līguma/ vienošanās par projekta 
īstenošanu projekts.

Normatīvais regulējums (1)
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MK 
noteikumi 

Nr.588

Citi 
normatīvie 

akti

Projektu 
iesniegumu 

atlase

Atlases 
nolikums
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Projektu iesniegumu atlases 
nolikums un cita 
dokumentācija:

https://atlase.cfla.gov.lv/lv/5
-2-1-2-k-4

Normatīvais regulējums (2)
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https://atlase.cfla.gov.lv/lv/5-2-1-2-k-4
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Projekta iesnieguma iesniegšana
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Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz e-vidē - Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmā (KP VIS) 2014.-2020. gadam,
aizpildot norādītos datu laukus un pievienojot visus nepieciešamos
pielikumus.

Projekta iesniegumu iesniedz līdz
projektu iesniegumu iesniegšanas beigu
termiņam – 22.11.2021. plkst. 23:59!
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Projektu iesniegumu vērtēšana (1)
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Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība:

1.Sadarbības iestādes vadītājs ar rīkojumu izveido projektu iesniegumu
vērtēšanas komisiju.

2.Vērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu
projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu.

3.Vērtēšanas komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību projektu
iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku.

4.Komisija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu,
apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.
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Projektu iesniegumu vērtēšana (2)

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;

✓attiecībā uz projekta iesniedzēju, tā valdes vai padomes locekli,
patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai
personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju darbībās,
kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas [..];

✓projekta iesniegums atbilst visiem projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijiem.
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Projektu iesniegumu vērtēšana (3)
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Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja
projekta iesniegums neatbilst kādam no projektu iesniegumu vērtēšanas
precizējamajiem kritērijiem un projekta iesniedzējam jāveic sadarbības iestādes
noteiktās darbības noteiktā termiņā.

! ! Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma

apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos lēmumā
noteiktajā termiņā, sadarbības iestāde atkārtoti pieņem lēmumu par projekta
iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu. Ja kāds no atkārtotajā lēmumā
noteiktajiem nosacījumiem netiek izpildīts vai netiek izpildīts lēmumā noteiktajā
termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.
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Projektu iesniegumu vērtēšana (4)

Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja
iestājas vismaz viens no nosacījumiem:

✓uz projekta iesniedzēju attiecas vismaz viens no Likuma 23. pantā
minētajiem izslēgšanas noteikumiem;

✓attiecībā uz projekta iesniedzēju, tā valdes vai padomes locekli,
patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai
personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju darbībās,
kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās
sankcijas [..];

✓projekta iesniegums neatbilst projektu iesniegumu vērtēšanas
kritērijiem, un nepilnības novēršana ietekmētu projekta iesniegumu
pēc būtības.
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NB! ➢ Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu nomaksas 
kontrole (vienotais vērtēšanas kritērijs Nr.1.3.) tiks veikta arī 
precizēta un atkārtoti precizēta, ja attiecināms, projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienā;

➢ Atbilstības pārbaude vai projekta iesniedzējs nav grūtībās 
nonācis saimnieciskās darbības veicējs (vienotais vērtēšanas 
kritērijs Nr.1.14) tiks veikta uz projekta iesnieguma 
iesniegšanas dienu un uz lēmuma par projekta iesnieguma 
apstiprināšanas dienu vai atzinuma par nosacījumu izpildi 
pieņemšanas dienu, ja ir bijis pieņemts lēmums par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.
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Projektu iesniegumu vērtēšana (5)
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22.11.2021.

PI iesniegšana

1 mēnesis

līdz 
23.12.2021. 

Lēmuma 
pieņemšana

1 mēnesis

līdz

24.01.2022.

Precizējumu 
sagatavošana

1 mēnesis

līdz

24.02.2022.

Lēmuma/ 
atzinuma 

pieņemšana 3 nedēļas

līdz 
18.03.2022.

Atkārtotu 
precizējumu 

sagatavošana

2 nedēļas

līdz

01.04.2022.

Atzinuma 
pieņemšana

Līdz 
03.05.2022.

Līguma slēgšana
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2. Biežāk konstatētās kļūdas un neatbilstības 
projektu iesniegumos
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Biežāk konstatētās kļūdas (1)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

1.3. Projekta iesniedzējam ir pietiekama 
administrēšanas, īstenošanas un finanšu 
kapacitāte projekta īstenošanai

➢ projekta iesniegumā un tā pielikumos nav 
sniegta informācija, kā plānots nodrošināt 
finansējumu projekta (privāto 
attiecināmo, neattiecināmo) izmaksu 
segšanai

1.5. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā 
aizpildīta latviešu valodā un Ministru 
kabineta noteikumos par specifiskā 
atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu 
noteiktajam, projekta iesniegumam ir 
pievienoti visi projektu iesniegumu 
atlases nolikumā noteiktie iesniedzamie 
dokumenti un tie ir sagatavoti latviešu 
valodā vai tiem ir pievienots apliecināts 
tulkojums latviešu valodā

➢ nav pievienoti visi attiecināmie pielikumi;

➢ PI vai pielikumu sadaļas nav pilnībā
aizpildītas;

➢ PI un pielikumos sniegta savstarpēji
neatbilstoša informācija (piemēram, par
sasniedzamajiem rādītājiem, plānotajām
darbībām utt.)
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Biežāk konstatētās kļūdas (2)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

1.8. Projekta iesniegumā iekļautās kopējās 
attiecināmās izmaksas un izmaksu pozīcijas 
atbilst MK noteikumos par specifiskā 
atbalsta mērķa pasākuma īstenošanu 
noteiktajam, t. sk. nepārsniedz noteikto 
izmaksu pozīciju apjomus [..]

➢ izmaksas nav pamatotas ar aprakstošu
informāciju un/vai pievienotajiem
dokumentiem;

➢ iekļautas MK noteikumiem/ vadlīnijām
neatbilstošas izmaksas;

➢ nekorekti norādīti projekta darbību
numuri (nav izsekojama saistība starp
plānotajām darbībām un izmaksām)

1.10. Projekta mērķis atbilst MK noteikumos par 
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 
īstenošanu noteiktajam mērķim un 
uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti, 
pamatoti un izmērāmi, un tie sekmē MK 
noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma īstenošanu noteikto rādītāju 
sasniegšanu

➢ iznākuma rādītājs
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Biežāk konstatētās kļūdas (3)

Nr. Vienotais kritērijs Kritērija izpildes nepilnības

1.11. Projekta iesniegumā plānotās projekta 
darbības un sagaidāmie rezultāti [..]

➢ 3. pielikumā (budžeta kopsavilkumā) 
norādītie rezultāti neatbilst ar 1.5. 
punktā (darbību aprakstā) sniegtajai 
informācijai;

➢ neprecīzi formulēti darbību nosaukumi, 
tie neatbilst aprakstam;

➢ aprakstā sniegtā informācija neatbilst 
norādītajam rezultātam;

➢ iekļautas darbības, kam nav paredzētas 
izmaksas projekta ietvaros
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Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu var 
uzdot, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi 

atlase@cfla.gov.lv.

Santa Ozola-Tīruma

Infrastruktūras projektu atlases nodaļas 
vadošā eksperte

santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv

tel.29627776

mailto:atlase@cfla.gov.lv
mailto:santa.ozola-tiruma@cfla.gov.lv

