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SAM 3.3.1.   
2. un 3.kārta

• ... līdz 2017.gada  4.septembrim

SAM 5.6.2.  
2. un 3.kārta

• ... līdz 2017.gada  25.septembrim
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 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.

Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kārtība



Lēmuma pieņemšana par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu

• 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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• Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu pieņem, ja 

projekta iesniegums neatbilst kādam no projektu iesniegumu vērtēšanas 

precizējamajiem vērtēšnas kritērijiem un projekta iesniedzējam jāveic 

sadarbības iestādes noteiktās darbības noteiktā termiņā.

 Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā ietvertos nosacījumus, vai 

neiesniedz precizējto projekta iesniegumu lēmumā norādītajā termiņā, tiek 

pieņemts atkārtots lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu.

  Ja projekta iesniedzējs neizpilda atkārtotajā lēmumā ietvertos nosacījumus 

vai neizpilda tos norādītajā termiņā, projekta iesniegums tiek uzskatīts par 

noraidītu.
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Lēmuma pieņemšana par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu



•Lēmumu par noraidīšanu pieņem, ja iestājas vismaz viens no 

nosacījumiem:

 projekta iesniedzējs nav uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu;

 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.

6

Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma 

noraidīšanu



Projektu iesniegumu vērtēšana 
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Projekta iesnieguma iesniegšana

Projekta iesnieguma vērtēšana un 

lēmuma pieņemšana

Precizējumu projekta iesniegumā 

sagatavošana un iesniegšana

Lēmums par PI 

apstiprināšanu

Lēmums par PI 

apstiprināšanu ar 

nosacījumu
Precizētā projekta iesnieguma 

vērtēšana un atzinuma vai 

lēmuma pieņemšana

Vienošanās/ līguma par projekta 

īstenošanu slēgšana
Atzinums par 

projekta iesnieguma 

noraidīšanu

Atzinums par 
nosacījumu izpildi

Lēmums par 

projekta iesnieguma 

noraidīšanu
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Paldies par uzmanību!

Sigita Krumholce

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta 
Infrastruktūras projektu atlases nodaļas vadītāja 

E-pasts: sigita.krumholce@cfla.gov.lv

Tālr. (+371) 22328130
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