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3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu 

reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 

specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot 

degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības 

programmām”

otrās un trešās atlase kārtas projektu iesniegumu atlases jautājumi

mailto:kristine.smite@cfla.gov.lv


1. Projekta iesnieguma iesniegšana KP VIS.

2. Tehniskās neprecizitātes projektā.

3. Finansēšanas plāna aizpildīšana.

4. Budžeta kopsavilkuma aizpildīšana.

5. Jautājumi un diskusijas.
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Prezentācijas saturs



Projekta iesnieguma iesniegšana
KP VIS

Pirms nospiediet pogu «              » 

pārliecinaties vai vēlaties iesniegt konkrēto 

projektu atbilstošās kārtas ietvaros!!!!
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Tehniskās neprecizitātes.

1. Iesniedzamo dokumentu trūkums!

 Komersanta apliecinājums par dalību atbalsta programmās, finanšu 

aprēķins, depozīta izraksts, kredītiestādes garantijas vēstule vai cits 

dokuments, kas apliecina komersanta spēju veikt investīcijas savos 

nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos virs 500 000 euro.

 Sertificēta būvinženiera ekspertīzes atzinums virszemes un pazemes 

komunikāciju infrastruktūras pārbūvei (ja izmaksas iekļautas 

neattiecināmajās izmaksās).

 Nav pievienots Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes 

uz vidi novērtējuma ziņojums vai kompetentās iestādes lēmums par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu visām projektā 

paredzētajām darbībām.
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Tehniskās neprecizitātes.

Iesniedzamo dokumentu trūkums!

 Nav iesniegta pilna tehniskā dokumentācija (iztrūkst sadaļas, kādai darbībai 
vispār nav iesniegta tehniskā dokumentācija).

 Iesniegts izmaksu un ieguvumu analīzes modelis (excel formātā), taču nav 
pievienots ziņojums, kas izstrādāts balstoties uz metodiskajiem 
norādījumiem, vai projekta iesnieguma 4.pielikumā nav sniegta pilnīga 
informācija pat ekonomisko ieguvumu noteikšanu.

 Nav iesniegti aprēķini, tāmēs, noslēgtie līgumi vai cita veida dokumentācija, 
kas pamatotu projektā iekļauto attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 
apmērus.

 Un citi...

Pirms iesniedzat projekta iesniegumu pārliecinaties par papildus 
iesniedzamajiem dokumentiem!
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Tehniskās neprecizitātes.

2. Neaizpildīti punkti, nekorekti norādīta informācija.
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Tehniskās neprecizitātes.

3. Nesakrīt norādītā informācija par sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 

starp projekta iesniegums 1.6.1.apakšpunktu un pielikumu «Komersantu 

saraksts». Projektam pievienotajos apliecinājumos par interesi var būt 

norādītas lielākas vērtības.

4. Pielikumā «Komersantu saraksts» atsevišķi nav izdalītas vērtības, kas 

sasniegtas pirms projekta.

5. Projektā tiek plānotas darbības, kas nav noteiktas MK noteikumos un netiek 

īstenotas projekta ietvaros, piemēram, būvprojekta izstrāde.

6. Projekta iesnieguma 1.5.punktā tiek norādītas darbības, kurām projekta 

ietvaros netiek plānots finansējums, piemēram, projekta vadība vai 

publicitāte.
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Projekta finansēšanas plāna 

aizpildīšana

1. Izmaksas pa gadiem plāno aritmētiski precīzi (gan horizontāli, gan vertikāli viena gada ietvaros) ar 

diviem cipariem aiz komata. Pārbaudiet, ja nepieciešams ar kalkulatoru, nepaļaujaties tikai uz 

Excel formulām, jo tās mēdz nojukt vai neprecīzi noapaļot.
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Projekta finansēšanas plāna 

aizpildīšana

2. Ja projektā plānotās darbības ir valsts atbalsts, tad tās līdzfinansē no privātā 

finansējuma (arī pašvaldība), kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra 

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» 2.punktam valsts 

budžeta dotāciju pašvaldībām šādos gadījumos arī nevar pieprasīt.



Projekta budžeta 

kopsavilkuma aizpildīšana
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Piemēram ir informatīvs raksturs.

1. Ja būvniecības izmaksas dalās 

attiecināmajās un neattiecināmajās 

izmaksās, proporcionāli būvdarbu 

izmaksu attiecībai starp 

attiecināmajām un 

neattiecināmajām, jāsadala arī 

pārējās izmaksas, kas saistās ar 

konkrēto būvniecību.

2. Aizpildiet kolonnu «t.sk. PVN».

3. Norādiet projekta darbības numurus.

4. Sniedziet aprēķinus, skaidrojumus 

par attiecināmajās un 

neattiecināmajās izmaksās iekļauto 

izmaksu apmēriem, lai varētu 

pārliecināties par to atbilstību MK 

noteikumos noteiktajam.

5. Pārliecinieties par datu sakritību ar 

tāmēm, līgumiem un projekta 

iesnieguma 3.pielikumu.



Jautājumus par projekta iesnieguma 

sagatavošanu var uzdot nosūtot uz 

elektroniskā pasta adresi atlase@cfla.gov.lv

tālrunis: 66950047
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Paldies par 
uzmanību!


