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1. Kārtība nosaka, kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES 

fondi) vadošā iestāde – Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departaments (turpmāk – 

ESFSD), izskata un sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās ES fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes (turpmāk – aktivitāte) 

īstenošanas noteikumu projektu (tai skaitā tā sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu; turpmāk – noteikumu projekts). 

 

2. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto vai saskaņošanai kā Ministru kabineta lietu 

virzīto noteikumu projektu valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda jautājumos vizē ESFSD direktoram, ES fondu vadības sistēmas 

departamenta (turpmāk – ESFVSD) direktoram, Komercdarbības atbalsta kontroles 

departamenta direktoram un informācijai Finanšu ministrijas ES fondu uzraudzības 

departamenta (turpmāk – ESFUD) direktoram. Ja nepieciešams, rezolūciju var papildināt ar 

citiem Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniekiem, Finanšu ministrijas Administrācijas 

vadītāju vai padotības iestāžu vadītājiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. ESFSD direktors vizē noteikumu projektu Publiskās infrastruktūras plānošanas nodaļas 

vadītājam, Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas nodaļas vadītājam vai Eiropas Sociālā 

fonda plānošanas nodaļas vadītājam (atkarībā no tā, uz kuru darbības programmu noteikumu 

projekts attiecas).  ESFVSD direktors noteikumu projektu vizē Eiropas Savienības fondu 

tiesiskā nodrošinājuma nodaļas  (turpmāk – TNN) vadītājam. ESFUD direktors noteikumu 

projektu vizē nodaļas vadītājam.  

4. Atbildīgās ESFSD plānošanas nodaļas (turpmāk – atbildīgā nodaļa) vadītājs vizē 

noteikumu projektu par aktivitātes īstenošanas koordinēšanu atbildīgajam  ierēdnim   

(turpmāk –  atbildīgais darbinieks), un TNN vadītājs – atbildīgajam juriskonsultam (turpmāk 

– juriskonsults). 

5. Atbildīgais darbinieks elektroniski informē visu to nodaļu vadītājus, kuriem atzinuma 

sniegšanai ir vizēts noteikumu projekts, par noteikumu projekta atzinuma sniegšanas un 

iespējamās saskaņošanas sanāksmes laika grafiku, nosūtot e-pastu, kurā norādīta minētā 

informācija, un noteikumu projektu. Nepieciešamības gadījumā atbildīgais darbinieks lūdz 

ESFUD viedokli par atsevišķiem jautājumiem vai papildu informāciju.  

6. Atbildīgais  darbinieks izskata noteikumu projektu un: 

 6.1. ja par noteikumu projektu nav iebildumu un priekšlikumu, un noteikumu projekts 

tiek virzīts saskaņošanai kā Ministru kabineta lieta, atbildīgais darbinieks aizpilda šīs kārtības 

1.pielikumā pievienoto pārbaudes lapu (ja tiek izskatīts pirmreizējs Ministru kabineta 

noteikumu projekts par aktivitātes īstenošanu) vai šīs kārtības 2.pielikumā pievienoto 
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attiecīgo pārbaudes lapu atkarībā no projektu atlases veida (ja Ministru kabineta noteikumu 

projektā par aktivitātes īstenošanu tiek izdarīti grozījumi) un, pamatojoties uz to,  sagatavo 

atzinumu, kurā norāda, ka noteikumu projektu saskaņo bez iebildumiem un priekšlikumiem. 

Gadījumā, ja noteikumu projekts ir bijis izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, atbildīgais 

darbinieks aizpilda šīs kārtības 1.pielikumā pievienoto pārbaudes lapu (ja tiek izskatīts 

pirmreizējs Ministru kabineta noteikumu projekts par aktivitātes īstenošanu) vai šīs kārtības 

2.pielikumā pievienoto attiecīgo pārbaudes lapu atkarībā no projektu atlases veida (ja 

Ministru kabineta noteikumu projektā par aktivitātes īstenošanu tiek izdarīti grozījumi) un, 

pamatojoties uz to, aizpilda projekta izvērtējuma lapu (Finanšu ministrijas 2010.gada 

15.oktobra iekšējo noteikumu Nr.12-29/46 „Atzinumu sniegšanas kārtība” pielikums). 

Projekta izvērtējuma lapu vizē atbildīgais darbinieks, atbildīgās nodaļas vadītājs, ESFSD 

direktora vietnieks, ESFSD direktors, un paraksta valsts sekretāra vietnieks Eiropas 

Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos. Atbildīgais darbinieks  projekta 

izvērtējuma lapu iesniedz Finanšu ministrijas Kancelejā atzīmes izdarīšanai elektroniskajā 

sistēmā DAUKS; 

 6.2. ja par noteikumu projektu ir nepieciešams izteikt iebildumus vai priekšlikumus -  

atbildīgais darbinieks aizpilda šīs kārtības 1.pielikumā pievienoto pārbaudes lapu (ja tiek 

izskatīts pirmreizējs Ministru kabineta noteikumu projekts par aktivitātes īstenošanu) vai šīs 

kārtības 2.pielikumā pievienoto attiecīgo pārbaudes lapu atkarībā no projektu atlases veida (ja 

Ministru kabineta noteikumu projektā par aktivitātes īstenošanu tiek izdarīti grozījumi) un, 

pamatojoties uz to, sagatavo atzinumu par noteikumu projektu.  

7. Ja noteikumu projekts neatbilst pārbaudes lapā minētajam kritērijam, piezīmēs jānorāda, ko 

noteikumu projektā nepieciešams papildināt vai grozīt. Piezīmēs priekšlikumi un iebildumi 

jānorāda arī tad, ja noteikumu projekts atbilst pārbaudes lapā minētajam kritērijam, taču 

atbildīgajam darbiniekam rodas citi komentāri par attiecīgo noteikumu projekta punktu. 

8. Pārbaudes lapas gala versiju atbildīgais darbinieks elektroniski saskaņo ar atbildīgās 

nodaļas vadītāju un, ja nepieciešams, arī ar citām iesaistītajām amatpersonām, 

struktūrvienībām. Atbildīgās nodaļas vadītāja elektronisko saskaņojumu ar tam pievienoto 

pārbaudes lapas gala versiju atbildīgais darbinieks ievieto S:diskā atsevišķi izveidotajā mapē. 

Aizpildīto pārbaudes lapu papīra formā glabā atbildīgā nodaļa. 

9. Atbildīgās nodaļas vadītājs pārliecinās par atbildīgā darbinieka sagatavotā atzinuma 

atbilstību pārbaudes lapai. 

10. Juriskonsults atbilstoši  TNN kompetencei sagatavo atzinumu par noteikumu projektu un 

nosūta to pa e-pastu atbildīgajam darbiniekam  saskaņā ar šīs kārtības 5.punktā minētajā e-

pastā norādīto. 
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11. Atbildīgais darbinieks apkopo saņemtos iebildumus un priekšlikumus no iesaistītajām 

nodaļām un citām Finanšu ministrijas struktūrvienībām un, ja nepieciešams, organizē 

saskaņošanas sanāksmi saskaņā ar šīs kārtības 5.punktā minētajā e-pastā norādīto. Uz 

saskaņošanas sanāksmi uzaicina pārstāvjus no tām nodaļām un, ja nepieciešams, citām 

Finanšu ministrijas struktūrvienībām, kam noteikumu projekts bija vizēts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

12. Atbildīgais darbinieks atbilstoši saskaņošanas sanāksmē nolemtajam vai, ja saskaņošanas 

sanāksme nav bijusi, apkopojot un izvērtējot atzinumos par noteikumu projektu izteiktos 

komentārus, precizē atzinumu un nosūta to visiem iesaistītajiem saskaņošanas dalībniekiem. 

Nosūtot saskaņošanas dalībniekiem precizēto atzinumu, atbildīgais darbinieks e-pastā norāda 

komentāru sniegšanas termiņu, kā arī, ja nepieciešams, citu nepieciešamo informāciju. 

13. Atzinuma projektu, kurš ir saskaņots ar visiem iesaistītajiem saskaņošanas dalībniekiem, 

atbildīgais darbinieks noformē un nosūta atbildīgajai iestādei atbilstoši Ministru kabineta 

2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”, Ministru kabineta 

2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 „Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes 

izvērtēšanas kārtība” un Finanšu ministrijas 2014.gada 13.janvāra rīkojumam Nr.28 „Par 

dokumentu parakstīšanu ar drošu elektronisko parakstu” noteiktajām prasībām. 

14. Atbildīgais darbinieks atzinumu virza vizēšanai ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot 

automatizētās lietvedības sistēmas elektroniskās aprites vidi (turpmāk – ALS e-vide).  

Atzinumam ALS e-vidē pievieno elektroniski saņemtos saskaņojumus un iniciatīvas vēstuli. 

15. Sagatavoto un elektroniski saskaņoto atzinumu ALS e-vidē vizē: atbildīgās nodaļas 

vadītājs, ESFSD direktora vietnieks un ESFSD direktors. Atzinumu ALS e-vidē paraksta 

valsts sekretāra vietnieks Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumos.  
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1.pielikums  

Pārbaudes lapa 

Ministru kabineta noteikumu projekta par darbības programmas papildinājumā 

norādītās Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes 

īstenošanu izskatīšana (ja tiek izskatīts pirmreizējs Ministru kabineta noteikumu 

projekts par aktivitātes īstenošanu) 

Noteikumu projekta nosaukums:_______________________________________ 

Atbildīgā iestāde:____________________________________________________ 

 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

1.  Noteikumu projekta nosaukums ir 

izteikts šādā redakcijā: „Noteikumi 

par darbības programmas 

„_______________” papildinājuma 

_._._._.aktivitāti 

„__________________” (piemēram, 

„Noteikumi par darbības 

programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” papildinājuma 

3.1.4.3.aktivitāti „Pirmsskolas 

izglītības iestāžu infrastruktūras 

attīstība nacionālas un reģionālas 

attīstības centros”) 

   

2.  Noteikumu projekta 1.punkts atbilst 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likuma 

18.panta 10.punktā noteiktajam 

deleģējumam un ir izteikts šādā vai 

līdzīgā redakcijā: „Noteikumi nosaka 

kārtību, kādā īsteno darbības 

programmas „__________ 

_._.prioritātes „_________” 

_._._.pasākuma „__________” 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

_._._._. aktivitāti „__________”, 

______ fonda projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritērijus, prasības 

_______ fonda projekta 

iesniedzējam, atbildīgo iestādi un 

sadarbības iestādi, kompetences 

sadalījumu starp šīm iestādēm un 

sadarbības kārtību, atbildīgās 

iestādes un sadarbības iestādes 

funkcionālās padotības formu.„ 

(piemēram, „Noteikumi nosaka 

kārtību, kādā īsteno darbības 

programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” papildinājuma 

1.5.prioritātes „Administratīvā 

kapacitāte”1.5.1.pasākuma „Labāka 

regulējuma politika” 1.5.1.3. 

aktivitātes „Publisko varu 

realizējošo institūciju darbības 

kvalitātes un efektivitātes 

paaugstināšana”1.5.1.3.1. 

apakšaktivitāti „Kvalitātes vadības 

sistēmas izveide un ieviešana” 

(turpmāk – apakšaktivitāte), Eiropas 

Sociālā fonda projekta iesnieguma 

vērtēšanas kritērijus, prasības 

Eiropas Sociālā fonda projekta 

iesniedzējam, atbildīgo iestādi un 

sadarbības iestādi, kompetences 

sadalījumu starp šīm iestādēm un 

sadarbības kārtību, atbildīgās 

iestādes un sadarbības iestādes 

funkcionālās padotības formu.”) 

3.  Noteikumu projektā ir norādīti 

aktivitātes vai apakšaktivitātes 

(turpmāk – aktivitāte) mērķi un tie 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

atbilst attiecīgajam darbības 

programmas papildinājumam 

(turpmāk – DPP) 

4.  Noteikumu projektā ir norādīta  

mērķa grupa un tā atbilst attiecīgajā 

DPP aktivitātes aprakstā norādītajam 

   

5.  Noteikumu projektā ir noteikti 

aktivitātes ietvaros sasniedzamie 

uzraudzības rādītāji (izņemot 

darbības programmu (turpmāk – DP) 

„Infrastruktūra un pakalpojumi”) un 

tie atbilst attiecīgā DPP aktivitātes 

aprakstā norādītajam 

   

6.  Noteikumu projektā ir norādīts 

aktivitātei/atlases kārtai (ja 

attiecināms)  paredzētais kopējais 

attiecināmais finansējums, 

virssaistību finansējums (ja 

attiecināms), kā arī atsevišķi norādīts 

ES fonda finansējums, nacionālais 

publiskais un privātais finansējums 

(ja attiecināms), atbilstoši DPP 

pasākuma finanšu plānā norādītajam 

   

7.  Noteikumu projektā norādītais 

aktivitātei pieejamais attiecināmais 

kopējais finansējums nepārsniedz 

attiecīgajā DPP iekļautajā finanšu 

plānā norādīto. Ja noteikumu 

projekts ir par noteiktu projektu 

iesniegumu atlases kārtu, tad, 

saskaitot visu projektu iesniegumu 

atlases kārtu finansējumu, tas 

nepārsniedz DPP noteikto aktivitātei 

pieejamo attiecināmo finansējumu. 

   

8.  Ja aktivitātes ietvaros no valsts vai 

pašvaldības budžeta plānots finansēt 
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papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 

 

 

  

Variants: 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

arī neattiecināmās izmaksas, 

noteikumu projektā ir norādīts 

nepieciešamais finansējums un 

attiecīgo izmaksu veidi (ja 

attiecināms)  

9.  Noteikumu projektā ir norādīta 

atbildīgā iestāde un sadarbības 

iestāde un tās atbilst attiecīgā DPP 

aktivitātes aprakstā norādītajam 

   

10.  Noteikumu projektā ir norādīta 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes funkcionālās padotības 

forma 

   

11.  Noteikumu projektā norādītās 

atbildīgās iestādes un sadarbības 

iestādes funkcijas atbilst Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda likumā, Ministru 

kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu”, citos ES fondus 

regulējošajos normatīvajos aktos un 

dokumentos un attiecīgajā DPP 

noteiktajam 

   

12.  Noteikumu projektā ir noteikts, ka 

atbildīgā iestāde vai sadarbības 

iestāde piecus gadus pēc projekta 

pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz DP 

slēgšanai nodrošina projektā radīto 

ieņēmumu uzraudzību, nodrošinot, 

ka tiek atgūti vai ieturēti ieņēmumi, 

kas netika ņemti vērā, aprēķinot 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 

 

 

  

Variants: 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

projektam pieejamā ES fonda un 

Latvijas valsts budžeta finansējuma 

apjomu (ja attiecināms) 

13.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka 

atbildīgā iestāde vai sadarbības 

iestāde izstrādā ES fonda projekta 

iesnieguma veidlapas aizpildīšanas 

metodiku (ja attiecināms) 

   

14.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka 

atbildīgā iestāde  nodrošina n+2 un 

n+3 principa izpildi  aktivitātes 

līmenī (un projektu līmenī, ja šis 

pienākums nav deleģēts sadarbības 

iestādei), bet sadarbības iestāde 

nodrošina n+2 un n+3 principa 

izpildi projektu līmenī saskaņā ar 

Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas 

(EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un 

atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999  

93.panta 1.un 2.punktu 

   

15.  Noteikumu projektā ir norādīts ES 

fonda projektu iesniegumu atlases 

veids (atklāta projektu iesniegumu 

atlase vai ierobežota projektu 

iesniegumu atlase) un tas atbilst 

attiecīgā DPP aktivitātes aprakstā 

norādītajam 

   

16.  Noteikumu projektā ir norādītas 

atbalstāmās un atsevišķos gadījumos 

neatbalstāmās darbības un tās atbilst  

attiecīgā DPP aktivitātes aprakstā 

norādītajam 

   

17.  Noteikumu projektā ir norādītas    



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 

 

 

  

Variants: 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

prasības ES fonda projekta 

iesniedzējam un tās  atbilst attiecīgā 

DPP aktivitātes aprakstā norādītajam 

18.  Ja saskaņā ar DPP aktivitātes 

aprakstā norādīto projektu ir 

iespējams īstenot sadarbībā ar citu (-

ām) institūciju (-ām), noteikumu 

projektā ir norādītas prasības 

projekta sadarbības partneriem 

   

19.  Noteikumu projektā ir  aprakstīta ES 

fonda projektu iesniegumu atlases 

izsludināšanas un slēgšanas kārtība 

(atklātas projektu iesniegumu atlases 

gadījumā) vai uzaicināšanas kārtība 

(ierobežotas projektu iesniegumu 

atlases gadījumā) 

   

20.  Noteikumu projektā ir noteikta lielā 

projekta iesniegšanas kārtība 

atbildīgajā iestādē vai sadarbības 

iestādē, t.sk. ir norādīts, kad un kā 

iesniedzams „Lielā projekta 

iesniegums finansējuma saņemšanai” 

(Komisijas 2009.gada 1.septembra 

Regula (EK) Nr.846/2009, ar ko 

groza Regulu (EK) Nr.1828/2006, 

kas paredz noteikumus par to, kā 

īstenot Padomes Regulu (EK) 

Nr.1083/2006, ar ko paredz 

vispārīgus noteikumus par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr.1080/2006 par 

Eiropas Reģionālās attīstības fondu 

XXI un XXII pielikums) (ja 

attiecināms)  

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

21.  Noteikumu projektā ir norādīts 

maksimālais ES fonda projektu 

iesniegumu skaits vienam ES fonda 

projekta iesniedzējam (ja 

attiecināms) 

   

22.  Ja aktivitāti plānots īstenot vairākās 

kārtās, noteikumu projektā ir noteikts 

katrai kārtai pieejamais finansējums 

un termiņš (gads), kad paredzēts 

attiecīgo kārtu izsludināt, kā arī  

noteikts, kur tiek likti (kurai kārtai 

pievienoti) atlikumi no iepriekšējām 

kārtām, ja tādi rodas un kura kārta 

tiek ietekmēta, ja mainās aktivitātes 

kopējais finansējums (ja attiecināms) 

   

23.  Noteikumu projektā ir norādīts 

minimālais un/vai maksimālais 

finansējuma apjoms vienam 

projektam un tas atbilst attiecīgā 

DPP aktivitātes aprakstā norādītajam 

(ja attiecināms) 

   

24.  Noteikumu projektā ir izpildītas 

Ministru kabineta 2007.gada 

26.jūnija noteikumu Nr.419 

„Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” 

VIII nodaļā „Projekta izmaksu 

efektivitātes novērtēšana”  noteiktās 

prasības par izmaksu-ieguvumu vai 

izmaksu efektivitātes analīzi 

   

25.  Ja aktivitātē paredzēta vai pieļauta 

Publiskā un privātā sektora 

partnerības metode projektu 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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9 

 Lappuses: 

12 of 29 

 

 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

īstenošanā, tad noteikumu projektā ir 

noteikti attiecīgi nosacījumi attiecībā 

uz izmaksu – ieguvumu analīzes 

veikšanu atbilstoši Eiropas Komisijas 

metodiskajiem norādījumiem 

izmaksu un ieguvumu analīzes 

veikšanai 

26.  Noteikumu projektā ir vispārīgi 

aprakstīta ES fonda projektu 

iesniegumu vērtēšanas komisijas 

izveidošanas kārtība 

   

27.  Noteikumu projektā ir norādītas tās 

institūcijas, kuru pārstāvji iekļaujami 

projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas sastāvā 

   

28.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka 

projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas sastāvā iekļauta vadošā 

iestāde, kurai ir tiesības piedalīties 

novērotāja statusā 

   

29.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka 

atbildīgā iestāde vai sadarbības 

iestāde izstrādā projektu iesniegumu  

vērtēšanas komisijas nolikumu 

   

30.  Noteikumu projektā ir aprakstīta ES 

fonda projektu iesniegumu 

vērtēšanas kārtība 

   

31.  Noteikumu projektā ir norādīti ES 

fonda projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritēriji un tie atbilst 

Uzraudzības komitejā 

apstiprinātajiem 

   

32.  Noteikumu projektā ir aprakstīta 

kārtība, kādā pieņem lēmumu par ES 

fonda projekta iesnieguma 

apstiprināšanu vai noraidīšanu un 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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9 

 Lappuses: 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

kārtība, kādā par to paziņo ES fonda 

projekta iesniedzējam 

33.  Noteikumu projektā ir norādīti 

nosacījumi, kurus var iekļaut 

lēmumā par ES fonda projekta 

iesnieguma apstiprināšanu, kā arī 

laika posms minēto nosacījumu 

izpildei 

   

34.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka, 

pamatojoties uz vērtēšanas komisijas 

ziņojumu, atbildīgā iestāde vai 

sadarbības iestāde sagatavo atzinumu 

par lēmuma ar nosacījumu izpildi … 

darba dienu laikā pēc nosacījumu 

izpildei noteiktā termiņa beigām 

   

35.  Noteikumu projektā ir norādīts, ka 

gadījumā, ja projekta iesniedzējs 

neizpilda lēmumā par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu ietvertos 

nosacījumus vai neizpilda minētos 

nosacījumus noteiktajā termiņā, 

projekta iesniegums ir uzskatāms par 

noraidītu 

   

36.  Noteikumu projektā ir norādītas 

attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas un tās atbilst attiecīgi 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006.gada 5.jūlija Regulai (EK) 

Nr.1080/2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un 

Regulas (EK) Nr.1783/1999 

atcelšanu, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulai 

(EK) Nr.1081/2006 par Eiropas 

Sociālo fondu un Regulas (EK) 

Nr.1784/1999 atcelšanu vai Padomes 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

2006.gada 11.jūlija Regulai (EK) 

Nr.1084/2006 par Kohēzijas fonda 

izveidi un Regulas (EK) Nr.1164/94 

atcelšanu un vadošās iestādes 

izstrādātajām vadlīnijām attiecināmo 

un neattiecināmo izmaksu 

noteikšanai 2007.-2013.gada 

plānošanas periodā (ja attiecināms) 

37.  Noteikumu projektā ir atrunāta 

netiešo izmaksu aprēķināšanas 

metode un tiek norādīts šo izmaksu 

procentuālais apmērs (ja attiecināms) 

   

38.  Ja noteikumu projektā ir iekļauti 

netiešo izmaksu nemainīgās likmes 

nosacījumi, tie atbilst Ministru 

kabineta 2007.gada 26.jūnija 

noteikumu Nr.419 „Kārtība, kādā 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu” IX nodaļai 

„Netiešo izmaksu nemainīgās likmes 

piemērošana”  

   

39.  Noteikumu projektā ir skaidri 

norādīts, kāds ir vai kā tiek 

aprēķināts ES fonda un valsts 

budžeta līdzfinansējuma īpatsvars 

projekta attiecināmajās izmaksās, un 

tas atbilst normatīvajos aktos 

noteiktajam.   

   

40.  Ja attiecīgajā DP prioritātē un DPP 

pasākumā paredzēta 

šķērsfinansēšanas iespēja, noteikumu 

projektā ir norādīts, vai šīs aktivitātes 

projektos tiek izmantots 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

šķērsfinansējums, kā arī norādīts 

šķērsfinansējuma apmērs procentos 

aktivitātes un projekta līmenī 

41.  Ja attiecīgajā DP prioritātē un DPP 

pasākumā paredzēta 

šķērsfinansēšanas iespēja, noteikumu 

projektā ir norādītas 

šķērsfinansējuma ietvaros 

atbalstāmās un atsevišķos gadījumos 

neatbalstāmās darbības 

   

42.  Ja attiecīgajā DP prioritātē un DPP 

pasākumā paredzēta 

šķērsfinansēšanas iespēja, noteikumu 

projektā ir norādītas 

šķērsfinansējuma ietvaros 

attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas 

   

43.  Ja attiecīgajā DP prioritātē un DPP 

pasākumā paredzēta 

šķērsfinansēšanas iespēja un 

noteikumu projektā ir norādītas 

šķērsfinansējuma ietvaros 

attiecināmās un neattiecināmās 

izmaksas, šādas izmaksas atbilst 

Eiropas Parlamenta un Padomes 

2006.gada 5.jūlija Regulai (EK) 

Nr.1080/2006 par Eiropas 

Reģionālās attīstības fondu un 

Regulas (EK) Nr.1783/1999 

atcelšanu (ja šķērsfinansē ESF tipa 

aktivitātes),   Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulai 

(EK) Nr.1081/2006 par Eiropas 

Sociālo fondu un Regulas (EK) 

Nr.1784/1999 atcelšanu (ja 

šķērsfinansē ERAF tipa aktivitātes) 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

un vadošās iestādes izstrādātajai 

metodikai par šķērsfinansējuma  

principa piemērošanu 

44.  Noteikumu projektā ir norādīti 

vispārīgi ES fonda projekta 

īstenošanas un finansējuma 

saņemšanas nosacījumi 

   

45.  Noteikumu projektā ir noteikts, ka 

infrastruktūra, kurā paredzēts veikt 

ieguldījumu, ir projekta iesniedzēja 

īpašumā (ja attiecināms) vai ir 

iesniegts infrastruktūras 

īpašnieka/valdītāja (valsts vai 

pašvaldības) apliecinājums, ka 

īpašnieks/valdītājs piekrīt, ka 

projekta iesniedzējs veiks 

ieguldījumus infrastruktūrā un 

projekta rezultātu uzturēšana tiks 

nodrošināta vismaz  piecus gadus pēc 

projekta īstenošanas 

   

46.  Noteikumu projektā ir noteikts, ka 

jebkuru sadārdzinājumu projekta 

ietvaros sedz finansējuma saņēmējs 

(attiecināms, ja šāds nosacījums nav 

iekļauts projektu iesniegumu 

vērtēšanas kritērijos un projekta 

iesniedzējs nav valsts  budžeta 

iestāde) 

   

47.  Noteikumu projektā ir noteikts, ka  

komersanti sniegto pakalpojumu 

pašizmaksas aprēķina atbilstoši 

kārtībai, kādā finanšu pārskatos 

atspoguļojams valsts, pašvaldību, 

ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu 

starptautisko organizāciju un 

institūciju finansiālais atbalsts 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

(finanšu palīdzība), ziedojumi un 

dāvinājumi naudā vai natūrā (ja 

attiecināms) 

48.  Noteikumu projekta pielikumā ir 

pievienota ES fonda projekta 

iesnieguma veidlapa un tajā 

pieprasītā informācija un formāts, 

kādā tā tiek pieprasīta, nodrošina 

iespēju skaidri, nepārprotami un 

kvalitatīvi izvērtēt projektu 

iesniegumus atbilstoši visiem 

vērtēšanas kritērijiem 

   

49.  ES fonda projekta iesnieguma 

veidlapā ir precizēts projekta 

numurs, svītrojot fonda nosaukuma 

abreviatūru (ESF, ERAF, ERAF/KF) 

   

50.  ES fonda projekta iesnieguma 

veidlapā ir svītrots vārds 

„standartveidlapa” un aizstāts ar 

vārdu „veidlapa” 

   

51.  DP ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 

projekta iesnieguma veidlapas 

nosaukums ir precizēts, svītrojot 

vārdus „Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda” vai „Kohēzijas fonda” 

atkarībā no tā, kura fonda  aktivitātes 

projekta iesniegums tas ir 

   

52.  DP ”Infrastruktūra un pakalpojumi” 

projekta iesnieguma veidlapā lietots 

tikai vai nu ERAF vai KF logo 

atkarībā no tā, kura fonda  aktivitātes 

projekta iesniegums tas ir   

   

53.  Noteikumu projekts un projekta 

iesnieguma veidlapa atbilst 

2007.gada 26.jūnija noteikumu  

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas 

Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās 

institūcijas nodrošina plānošanas 

dokumentu sagatavošanu un šo 

fondu ieviešanu” grozījumos 

noteiktajam (piemēram, logo ar 

fonda nosaukumu, projekta 

iesniedzēja tips) 

54.  Noteikumu projekts atbilst valsts 

atbalstu un de minimis atbalstu 

regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem, ja ES fonda aktivitātes 

ietvaros paredzēts valsts atbalsts un 

de minimis atbalsts (ir sniegts 

Komercdarbības atbalsta kontroles 

departamenta atzinums) 

   

55.  Noteikumu projekts atbilst Ministru 

kabineta 2008.gada 19.februāra sēdes 

protokollēmuma (Nr.11, 9.§) 

7.3.apakšpunktam:  
„atbildīgajai iestādei, izstrādājot Ministru 

kabineta noteikumus par aktivitātes 

īstenošanu, iekļaut nosacījumu, ka pirmais 

iepirkuma konkurss ir jāizsludina ne vēlāk 

kā triju mēnešu laikā no projekta iesnieguma 

apstiprināšanas brīža. Ja konkurss netiek 

izsludināts iepriekšminētajā termiņā, tad 

atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei 

ir jālemj par projekta pārtraukšanu, ja 

aktivitātes īstenošanas kārtībā nav paredzēts 

citādi;” (ja attiecināms) 

   

56.  Noteikumu projektā plānotie 

informācijas un publicitātes 

pasākumi atbilst Ministru kabineta 

noteiktajai kārtībai, kādā ES fondu 

vadībā iesaistītās institūcijas un ES 

fondu finansējuma saņēmēji 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 

Atbilst Neatbilst 

nodrošina ES fondu publicitāti un 

vizuālās identitātes prasību 

ievērošanu  

57. Noteikumu projektam ir pievienots tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes 

novērtējuma ziņojums (anotācija) un 

tas ir izstrādāts atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajai 

kārtībai, kādā sagatavo anotāciju, 

anotācijas veidlapu un ietekmes 

izvērtējuma objektus (anotācijas 

sadaļas) 

   

58. Ja aktivitātē ir paredzētas 

„virssaistības”, attiecīgais noteikumu 

projekta punkts vai apakšpunkts ir 

formulēts atbilstoši šādam paraugam: 

„Aktivitātei pieejamais saistību 

apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 

_____.punktā/apakšpunktā norādīto 

_______________________* 

fonda/valsts budžeta līdzfinansējumu 

(turpmāk – virssaistību finansējums), 

ir ______________ lati. Finansējuma 

saņēmējs nodrošina savu 

līdzfinansējumu proporcionāli 

projekta īstenošanai paredzētajam 

virssaistību finansējumam saskaņā ar 

šo noteikumu 

___.punktu/apakšpunktu**. 

*norādīt konkrētā fonda nosaukumu 

(piem., Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds).” 

** ja attiecināms 

   

59. Citi iebildumi/priekšlikumi atbilstoši 

šīs kārtības 7.punktam. 

   

 



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Pārbaudes lapu sagatavoja: _______________________________________________ 

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

 

Pārbaudes lapu saskaņoja: _______________________________________________

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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2.pielikums 

Pārbaudes lapa 

Ministru kabineta noteikumu projekta par darbības programmas papildinājumā 

norādītās Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes 

īstenošanu izskatīšana (ja Ministru kabineta noteikumu projektā par aktivitātes, 

kuru īsteno ierobežotās projektu iesniegumu atlases veidā, īstenošanu tiek 

izdarīti grozījumi) 

 

Noteikumu projekta nosaukums: __________________________________ 

Atbildīgā iestāde: _______________________________________________ 

 

 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Vērtējums Piezīmes 
N/A – norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst  

1. Ja ir apstiprinātas 

aktivitāšu/apakšaktivitāšu (turpmāk 

– aktivitāte) īstenošanai paredzētā 

finansējuma pārdales, un jauna 

projektu iesniegumu atlase 

lietderības apsvērumu dēļ netiek 

izsludināta, noteikumu projekts 

paredz  paplašināt projekta 

atbalstāmās darbības, un tās 

joprojām atbilst aktivitātes mērķim 

un DPP noteiktajam vai DPP 

grozījumiem, kas tiek izskatīti 

vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, DP un citiem ES fondus 

regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem. 

Pēc finansējuma pārdalēm nav 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Vērtējums Piezīmes 
N/A – norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst  

lietderīgi un finansiāli izdevīgi 

izsludināt jaunu projektu 

iesniegumu atlasi, tāpēc ir 

nepieciešams paplašināt projekta 

atbalstāmās darbības, un šīs 

darbības atbilst aktivitātes mērķim. 

2. Aktivitātē  ir palielināts aktivitātes 

vai attiecīgā projekta finansējuma 

apmērs atbilstoši DPP noteiktajam 

vai DPP grozījumiem, kas tiek 

izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, darbības programmai un 

citiem ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un 

dokumentiem, t.sk. MK lēmumiem 

par virssaistību piešķiršanu.   

   

3. Aktivitātē  ir  samazināts aktivitātes 

vai attiecīgā projekta finansējuma 

apmērs atbilstoši DPP noteiktajam 

vai DPP grozījumiem, kas tiek 

izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, darbības programmai un 

citiem ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un 

dokumentiem.  

   

4. Aktivitātē  ir mainīts finansējuma 

avots atbilstoši DPP noteiktajam 

vai DPP grozījumiem, kas tiek 

izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, darbības programmai vai 

citiem ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un 

dokumentiem.  

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Vērtējums Piezīmes 
N/A – norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst  

5. Aktivitātē  ir mainīta finansējuma 

intensitāte atbilstoši DPP 

noteiktajam vai DPP grozījumiem, 

kas tiek  izskatīti vienlaicīgi ar šo 

noteikumu projektu, darbības 

programmai un citiem ES fondus 

regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem.   

   

6. Aktivitātē ir grozīti aktivitātes 

rādītāji un papildināts aktivitātes 

ietvaros atbalstāmo darbību 

saraksts. 

Ierosinātie grozījumi ir pamatoti ar 

MK protokollēmumiem, 

stratēģijām un politikas plānošanas 

dokumentiem. 

Noteikumu projektā plānotās 

aktivitātes un sasniedzamie 

rezultāti ir precīzi nodefinēti, 

pamatoti, izmērāmi, atbilst projekta 

īstenošanas grafikam un ir vērsti uz 

aktivitātes mērķu sasniegšanu.  

   

7. Aktivitātē ir precizētas netiešo 

izmaksu pozīcijas atbilstoši 

Ministru kabineta 2007.gada 

26.jūnija noteikumos Nr.419 

„Kārtība, kādā Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

vadībā iesaistītās institūcijas 

nodrošina plānošanas dokumentu 

sagatavošanu un šo fondu 

ieviešanu” noteiktajam 

   

8.  Aktivitātē ir veikti citi grozījumi    



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Vērtējums Piezīmes 
N/A – norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst  

atbilstoši ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un citiem 

dokumentiem.  

9. Ja aktivitātē ir paredzētas 

„virssaistības”, attiecīgais 

noteikumu projekta punkts vai 

apakšpunkts ir formulēts atbilstoši 

šādam paraugam: 

„Aktivitātei pieejamais saistību 

apjoms, kas pārsniedz šo 

noteikumu 

_____.punktā/apakšpunktā norādīto 

_______________________* 

fonda/valsts budžeta 

līdzfinansējumu (turpmāk – 

virssaistību finansējums), ir 

______________ lati. Finansējuma 

saņēmējs nodrošina savu 

līdzfinansējumu proporcionāli 

projekta īstenošanai paredzētajam 

virssaistību finansējumam saskaņā 

ar šo noteikumu 

___.punktu/apakšpunktu**. 

*norādīt konkrētā fonda 

nosaukumu (piem., Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds).” 

** ja attiecināms 

   

10. Ministru kabineta noteikumu 

projektā ir precizētas izmaksu 

pozīcijas un to apjomi, un tie atbilst 

aktivitātes mērķim un DPP 

noteiktajam vai DPP grozījumiem, 

kas tiek izskatīti vienlaicīgi ar šo 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Vērtējums Piezīmes 
N/A – norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst  

noteikumu projektu (ja 

attiecināms), darbības programmai 

un citiem ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un 

dokumentiem, t.sk. vadlīnijām 

Nr.10.1. „Vadlīnijas attiecināmo un 

neattiecināmo izmaksu noteikšanai 

2007.-2013.gada plānošanas 

periodā”. 

11.  Aktivitātē ir precizēts aktivitātes 

mērķis atbilstoši DPP noteiktajam 

vai DPP grozījumiem, kas tiek 

izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu vai darbības programmā 

noteiktajam vai ES fondus 

regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem. 

   

12. Citi iebildumi/priekšlikumi 

atbilstoši šīs kārtības 7.punktam. 

   

 

Pārbaudes lapu sagatavoja: _______________________________________________

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

Pārbaudes lapu saskaņoja: _______________________________________________

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Pārbaudes lapa 

Ministru kabineta noteikumu projekta par darbības programmas papildinājumā 

norādītās Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda aktivitātes 

īstenošanu izskatīšana (ja Ministru kabineta noteikumu projektā par aktivitātes, 

kuru īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, īstenošanu tiek izdarīti 

grozījumi) 

 

Noteikumu projekta nosaukums: __________________________________ 

Atbildīgā iestāde: _______________________________________________ 

 

Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 
N/A norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst 

1. Ministru kabineta noteikumu projektā ir 

precizētas izmaksu pozīcijas un to 

apjomi, un tie atbilst 

aktivitātes/apakšaktivitātes (turpmāk - 

aktivitāte) mērķim un DPP noteiktajam 

vai DPP grozījumiem, kas tiek izskatīti 

vienlaicīgi ar šo noteikumu projektu (ja 

attiecināms), darbības programmai un 

citiem ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un dokumentiem, 

t.sk. vadlīnijām Nr.10.1. „Vadlīnijas 

attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 

noteikšanai 2007.-2013.gada plānošanas 

periodā. 

   

    2. Aktivitātē ir  palielināts aktivitātes 

finansējuma apmērs atbilstoši DPP 

noteiktajam vai DPP grozījumiem, kas 

tiek izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, darbības programmai vai citiem 

ES fondus  regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem, t.sk. MK 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 
N/A norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst 

lēmumiem par virssaistību piešķiršanu. 

3. Aktivitātē esošās atlases kārtas 

projektiem piešķirtais papildu 

finansējums tiek piešķirts papildu 

darbībām un ar papildu nosacījumiem. 

   

4. Aktivitātē ir samazināts aktivitātes 

finansējuma apmērs atbilstoši DPP 

noteiktajam vai DPP grozījumiem, kas  

tiek izskatīti vienlaicīgi ar šo noteikumu 

projektu, darbības programmai vai citiem 

ES fondus regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem. 

   

5. Aktivitātē  ir mainīts finansējuma avots 

atbilstoši DPP noteiktajam vai DPP 

grozījumiem, kas tiek  izskatīti 

vienlaicīgi ar šo noteikumu projektu, 

darbības programmai vai citiem ES 

fondus  regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem. 

   

6. Aktivitātē  ir mainīta finansējuma 

intensitāte atbilstoši DPP noteiktajam vai 

DPP grozījumiem, kas tiek izskatīti 

vienlaicīgi ar šo noteikumu projektu, 

darbības programmai vai citiem ES 

fondus regulējošajiem normatīvajiem 

aktiem un dokumentiem. 

   

7. Aktivitātē  ir grozīti aktivitātes rādītāji un 

papildināts aktivitātes ietvaros atbalstāmo 

darbību saraksts un attiecināmās 

izmaksas nākamajai atlases kārtai 

atbilstoši DPP noteiktajam vai DPP 

grozījumiem, kas tiek izskatīti vienlaicīgi 

ar šo noteikumu projektu, darbības 

programmai vai citiem ES fondus  

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 
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Nr. 

p.k. 

Kritērijs Vērtējums Piezīmes 
N/A norāda 

gadījumos, kad 

attiecīgais pārbaudes 

lapas kritērijs nav 

attiecināms. 

Atbilst Neatbilst 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem  un 

dokumentiem.  

Ierosinātie grozījumi ir pamatoti ar MK 

protokollēmumiem, stratēģijām, citiem 

Ministru kabineta apstiprinātajiem 

dokumentiem. Atsevišķos gadījumos 

ierosināt grozījumus var par attiecīgo 

aktivitāti atbildīgā iestāde 

8. Aktivitātē ir veikti citi grozījumi 

atbilstoši ES fondus regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem un dokumentiem 

   

9. Ja aktivitātē ir paredzētas „virssaistības”, 

attiecīgais noteikumu projekta punkts vai 

apakšpunkts ir formulēts atbilstoši šādam 

paraugam: 

„Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, 

kas pārsniedz šo noteikumu 

_____.punktā/apakšpunktā norādīto 

_______________________* 

fonda/valsts budžeta līdzfinansējumu 

(turpmāk – virssaistību finansējums), ir 

______________ lati. Finansējuma 

saņēmējs nodrošina savu līdzfinansējumu 

proporcionāli projekta īstenošanai 

paredzētajam virssaistību finansējumam 

saskaņā ar šo noteikumu 

___.punktu/apakšpunktu**. 

*norādīt konkrētā fonda nosaukumu 

(piem., Eiropas Reģionālās attīstības 

fonds).” 

** ja attiecināms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

10. Citi iebildumi/priekšlikumi atbilstoši šīs 

kārtības 7.punktam. 

   



Iestāde: Finanšu ministrija 

Struktūrvienība:  

Eiropas Savienības fondu vadības sistēmas 

departaments 

 Dokumenta nosaukums: 
Kārtība, kādā vadošā iestāde izskata un 

sniedz atzinumu par atbildīgās iestādes 

izstrādāto darbības programmas 

papildinājumā norādītās Eiropas 

Savienības struktūrfonda un Kohēzijas 

fonda aktivitātes vai apakšaktivitātes 

īstenošanas noteikumu projektu un tā 

sākotnējās (ex-ante) ietekmes novērtējuma 

ziņojumu (anotāciju) 

Sagatavoja:  

Eiropas Savienības fondu tiesiskā 

nodrošinājuma nodaļa 

Apstiprināts:   

Vadošās iestādes 

vadītājs A.Eberhards 

 

 

  

Variants: 

9 

 Lappuses: 

29 of 29 

 

 

 

 

Pārbaudes lapu sagatavoja: _______________________________________________

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

Pārbaudes lapu saskaņoja: _______________________________________________

            (vārds, uzvārds, paraksts, datums) 

 


