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EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU VADĪBAS INFORMĀCIJAS 

SISTĒMAS DATU GRUPAS 

 

Jēdzieni, apzīmējumi un saīsinājumi 

SAĪSINĀJUMS PASKAIDROJUMS 

AI Atbildīgā iestāde 

BPIS Budžeta plānošanas informācijas sistēma 

CCI Common Identification Code (kopējais identifikācijas kods) 

CP Citas pārbaudes 

DP Darbības programma 

ECB Eiropas Centrālā Banka 

EK Eiropas Komisija 

ES Eiropas Savienība 

ESFVKSA ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits 

EUR Eiro 

HPR Horizontālo prioritāšu rādītājs 

ID Izdevumu deklarācija 

IR Ietekmes rādītājs 

IZR Iznākuma rādītājs 

IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 

KR Konteksta rādītājs 

LB Latvijas banka 
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SAĪSINĀJUMS PASKAIDROJUMS 

LVL Latvijas lats 

MK Ministru kabinets 

NID Noslēguma izdevumu deklarācija 

NP Nacionāli publisks 

RR Rezultāta rādītājs 

SEI Sertifikācijas iestāde 

SIIP Sertificēto izdevumu izlases pārbaude 

SP  Starpposma pārbaude 

Unicode 16 bitu sistēma, kas paredzēta visu pasaules valodu rakstzīmju 

kodēšanai. Izmantojot 16 bitus, var tikt kodētas 65536 

rakstzīmes. Unikoda pirmie 128 kodi ir identiski ASCII kodiem. 

VI Vadošā iestāde 

VSID Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

 

Saīsinājumi, kuri lietoti ievaddatu aprakstos, kolonnā „Aizpildes veids” 

SAĪSINĀJUMS PASKAIDROJUMS 

A Aizpildās automātiski 

M Aizpildās manuāli 

O Obligāts 

S Skatāms 
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Datu lauku elementu tipu apraksti 

Nr. Elementa tips Elementa apraksts 

1. datums Datuma lauks. Satur gada skaitli (4 cipari), mēnesi (2 cipari) un 

dienu (2 cipari).  

2. datumlaiks Datuma un laika lauks. Satur gada skaitli (4 cipari), mēnesi (2 

cipari), dienu (2 cipari), stundas (2 cipari), minūtes (2 cipari) un 

sekundes (2 cipari).  

3. teksts Teksta lauks, kas var saturēt Unicode tabulas simbolus. Teksta 

lauka garums (maksimāli pieļaujamais ievadāmo simbolu skaits) 

dokumentā ir norādīts iekavās. Ja dokumentā pie attiecīgā elementa 

datu tipa apraksta tas nav norādīts, tiek pieņemts, ka teksta lauka 

garums ir 250 simboli. Ja dokumentā pie teksta lauka garuma 

norādīts apzīmējums (max), tiek uzskatīts, ka šādiem teksta 

laukiem maksimālā garuma ierobežojums ir 1 073 741 823 

simboli.  

 

4. vesels skaitlis Skaitliskas vērtības lauks ar precizitāti 15 zīmes pirms decimālā 

atdalītāja un 0 zīmes aiz decimālā atdalītāja. Ja dokumentā pie 

attiecīgā elementa apraksta nav norādīti papildus ierobežojumi, 

tiek pieņemts, ka vesels skaitlis var saturēt negatīvas, pozitīvas un 

nulles vērtības. 

 

5. daļskaitlis Skaitliskas vērtības lauks ar precizitāti 15 zīmes pirms decimālā 

atdalītāja un 9 zīmes aiz decimāla atdalītāja. Daļskaitļa precizitāte, 

ja tā atšķiras no šajā datu tipa aprakstā minētā, dokumentā ir 

norādīta iekavās aiz datu tipa nosaukuma. Ja datu apstrādes 

rezultātā daļskaitļa datu tipa elements iegūst vērtību, kuras 

precizitāte aiz decimālā atdalītāja ir lielāka par attiecīgā elementa 

datu tipā aprakstīto, tā tiek noapaļota līdz elementa datu tipa 

aprakstā minēto zīmju skaitam aiz decimālā atdalītāja. Ja 

dokumentā pie attiecīgā elementa apraksta nav norādīti papildus 

ierobežojumi, tiek pieņemts, ka daļskaitlis var saturēt negatīvas, 

pozitīvas un nulles vērtības.  

6. nauda Skaitliskas vērtības lauks ar precizitāti 15 zīmes pirms decimālā 

atdalītāja un 2 zīmes aiz decimālā atdalītāja. Ja datu apstrādes 

rezultātā naudas datu tipa elements iegūst vērtību ar precizitāti 3 un 

vairāk zīmes aiz decimālā atdalītāja, vērtība tiek noapaļota līdz 2 

zīmēs aiz decimālā atdalītāja. Naudas datu tipa elements var saturēt 

pozitīvas vai nulles vērtības. 

7. izvēles rūtiņa Izvēles rūtiņas(checkbox) lauks ar iespējamām vērtībām 1 (atzīme 

šajā laukā tiek veikta) vai 0 (atzīme šajā laukā netiek veikta).  

8. izvēles saraksts  Izvēles saraksta lauks. Realizējot sistēmu, šis lauka tips var tikt 

veidots gan kā izvēles saraksts (listbox), gan kā kombinētās izvēles 

lauks (combobox). 
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Nr. Elementa tips Elementa apraksts 

9. izvēles poga Izvēles pogas lauks (radiobutton) ar iespēju izvēlēties vienu no 

saraksta vērtībām. 

10. hipersaite Lauks, kurā tiek glabāta hipersaite uz ārēju sistēmu. Tas ir teksta 

lauks ar garumu 250 simboli, kurā glabāt tekstu un vienu vai 

vairākas hipersaites uz ārējām sistēmām. 

11. funkcija  Parasti sistēmā tiks realizēta kā poga vai sistēmas iekšējā 

hipersaite. 

12. saraksts Saraksts ar ierakstu uzskaitījumu. Tiek lietots, lai attēlotu ierakstus 

un tiem piesaistītās funkcijas. Piemēram: prioritāšu saraksts, 

pasākumu saraksts, rādītāju saraksts u.c.  

 

Valsts stratēģiskais ietvardokuments 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Numurs teksts(15) M,O  Valsts stratēģiskā 

ietvardokumenta numurs  

2.  CCI kods teksts(20) M,O  Valsts stratēģiskā 

ietvardokumenta CCI kods 

ES sistēmā 

3.  Nosaukums teksts(150) M,O  Valsts stratēģiskā 

ietvardokumenta nosaukums 

4.  Nosaukums 

angliski 

teksts(150) M,O  Valsts stratēģiskā 

ietvardokumenta nosaukums 

angliski 

5.  Apstiprināts EK datums M  Datums, kurā 

ietvardokuments apstiprināts 

EK 

6.  Spēkā no datumlaiks M  Datums, no kura 

ietvardokuments stājas spēkā 

7.  Spēkā līdz datumlaiks M  Datums, līdz kuram 

ietvardokuments ir spēkā 

8.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

9.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

10.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 
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Darbības programma 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Numurs teksts(15)  M,O  Darbības programmas 

numurs sistēmā 

2.  CCI kods teksts(20) M, O  Darbības programmas CCI 

kods ES sistēmā 

3.  Nosaukums teksts(150) M, O  Darbības programmas 

nosaukums 

4.  Nosaukums 

angliski 

teksts(150) M, O  Darbības programmas 

nosaukums angliski 

5.  Apstiprināts EK datums M  Datums, kurā darbības 

programma apstiprināta EK 

6.  Spēkā no datumlaiks M  Datums, no kura darbības 

programma stājas spēkā 

7.  Spēkā līdz datumlaiks M  Datums, līdz kuram darbības 

programma ir spēkā 

8.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

9.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

10.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 

 

Prioritāte 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Numurs teksts(15) M, O  Prioritātes numurs sistēmā 

2.  Nosaukums teksts(150) M, O  Prioritātes nosaukums 

3.  Nosaukums 

angliski 

teksts(150) M, O  Prioritātes nosaukums 

angliski 

4.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

5.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

6.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

datu  apstiprināšanu 

 

Pasākums 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Numurs teksts (250) M, O  Pasākuma numurs sistēmā 

2.  Nosaukums teksts(150) M, O  Pasākuma nosaukums 

3.  Nosaukums 

angliski 

teksts(150) M, O  Pasākuma nosaukums 

angliski 

4.  Mērķis teksts(250) M  Pasākuma mērķis 

5.  Pasākums 

apstiprināts 

datums M  Datums, kurā pasākums 

apstiprināts 

6.  Spēkā no datumlaiks M  Datums, no kura pasākums 

stājas spēkā 

7.  Spēkā līdz datumlaiks M  Datums, līdz kuram 

pasākums ir spēkā 

8.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

9.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

10.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

datu  apstiprināšanu 

 

 

 

Aktivitāte un apakšaktivitāte 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Numurs teksts (250) M, O  Aktivitātes numurs sistēmā 

2.  Nosaukums teksts (250) M, O  Aktivitātes nosaukums 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

3.  Nosaukums 

angliski 

teksts (250) M, O  Aktivitātes nosaukums 

angliski 

4.  Projekta veids teksts (250) M, O  Projekta veids 

5.  Ieviešanas 

mehānisms 

teksts (250) M, O  Aktivitātes projektiem 

piemērojamais ieviešanas 

mehānisms 

6.  Investīciju joma teksts(250) M, O  Aktivitātes investīciju joma 

 

7.  Izdevumu 

attiecināmības 

datums 

datums M  Datums, no kura aktivitātē  

attiecināmi izdevumi 

8.  MK noteikumu 

spēkā stāšanas 

datums 

datums M  Datums, kurā  stājas spēkā 

MK noteikumi par aktivitāti 

9.  Projektu 

pieņemšanas 

beigu datums 

datums M  Datums, līdz aktivitātē tiek 

pieņemti projektu pieteikumi 

10.  Aktivitāte 

apstiprināta 

datums M  Datums, kurā aktivitāte 

apstiprināta 

11.  Spēkā no datumlaiks M  Datums, no kura aktivitāte 

stājas spēkā 

12.  Spēkā līdz datumlaiks M  Datums, līdz kuram 

aktivitāte ir spēkā 

13.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

14.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

15.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

datu  apstiprināšanu 

 

 

 

Iesaistītās institūcijas 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1.  Nosaukums teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

M, O  Institūcijas nosaukums. 

Izvēlas no saraksta. 

2.  Vienotais 

reģistrācijas 

numurs 

teksts(11) A, O, S Izvēlētās 

institūcijas 

reģistrācija

s numurs  

Vienotais reģistrācijas 

numurs 

3.  Loma izvēles 

saraksts 

M, O  Institūcijas loma. 

Izvēlas no saraksta.  

4.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis datu 

ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

5.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

6.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 

 

Rādītāji 

Sistēmā uzkrātie rādītāji: 

Datu grupa 

Rādītāji 

Iznākuma 

(IZR) 

Rezultāta 

(RR) 

Ietekmes 

(IR) 

Horizontālo 
prioritāšu 

(HPR) 

Konteksta 

(KR) 

VSID   X X X 

Darbības programma   X   

Prioritāte  X    

Pasākums  X    

Aktivitāte X X    

Apakšaktivitāte X X    

Projekts X( ) X    
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Kods teksts (250) A, O  Rādītāja kods 

2.  Nosaukums teksts (250) M, O  Rādītāja nosaukums 

3.  Veids teksts(250) A, O  Rādītāja veids 

4.  Mērvienība teksts (250) A, O  Rādītāja mērvienība 

5.  Sākotnējā 

vērtība 

daļskaitlis M, O 

IZR: M 

 

 Rādītāja sākotnējā vērtība 

6.  Sasniedzamā 

vērtība 2009.g. 

daļskaitlis M 

IZR, RR: 

M, O 

 Rādītāja 2009.g. 

sasniedzamā vērtība 

7.  Sasniedzamā 

vērtība 2013.g. 

daļskaitlis M, O 

HPR: M 

 Rādītāja 2013.g. 

sasniedzamā vērtība 

8.  Aktuālā vērtība daļskaitlis M,O  Rādītāja pašreiz fiksētā 

aktuālā vērtība 

9.  Periods datums S  Datums, kurā sasniegta 

pēdējā fiksētā rādītāja 

aktuālā vērtība 

  10. Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu (datu 

ievadu) 

  11. Apstiprināts  datums  S   Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana  

  12. Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 

 

Projekta pamatinformācija 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Aktivitātes/ 

apakšaktivitā-

tes nosaukums 

Teksts(25

0) 

A  Aktivitātes/apakšaktivitāt

es nosaukums 

2.  Projekta 

statuss 

izvēles 

saraksts, 

teksts(250

) 

M,O   Projekta statuss tiek 

izvēlēts no saraksta. 

Projekta ievadīšanas brīdi 

Sistēmā, projektam tiek 

piešķirt statuss 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

 „pieteikts”. Mazajiem 

projektiem ir šādi statusi: 

pieteikts, apstiprināts, 

līgums/lēmums, pabeigts, 

noraidīts, atsaukts, 

pārtraukts.  Lielajiem 

projektiem ir trīs papildus 

statusi, kuri netiks rādīti 

mazajiem projektiem: 

„saskaņots AI”; 

„saskaņots VI”; 

„iesniegts EK”.   

3.  Statusa 

izmaiņas 

datums 

datums M,O – pie 

statusa 

maiņas 

 Projekta statusa maiņas 

datums 

Jāparedz kontroles: 

1) datums nav lielāks par 

šodienas datumu; 

 2) lai datumi būtu loģiski 

pieaugoši – piem., 

apstiprināts mazāks par 

noslēgts līgums.  

4.  Projekta 

nosaukums 

teksts(250

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta nosaukums 

5.  Projekta 

identifikācijas 

Nr. 

teksts 

(100) 

A, {M,O}, 

ja tas ir 

tehniskās 

palīdzības 

projekts 

 Projekta identifikācijas 

numurs 

 

6.  Tehniskās 

palīdzības 

projekts 

izvēles 

rūtiņa 

S  Ja atzīmēts, ka projekts ir 

tehniskās palīdzības 

projekts, tad projekta 

identifikācijas numuru 

jāievada manuāli 

7.  Projekta 

iesniegšanas 

datums 

datums 

 

M, {O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniegšanas 

datums 

8.  Projekta 

sākuma 

datums  

datums 

 

M, {O,S} 

– statusā 

līgums/ 

lēmums 

 Projekta sākuma datums. 

Statusā „līgums/lēmums’ 

datums ir obligāts un 

nepieejams labošanai. 

Sākuma datumu projekta 

gaitā var labot, tikai ar 

līguma vai EK lēmuma 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

grozījumiem. 

9.  Projekta beigu 

datums 

datums  M, {O,S} 

– statusā 

līgums/ 

lēmums 

 Projekta plānotais beigu 

datums. Statusā 

„līgums/lēmums’ datums 

ir obligāts un nepieejams 

labošanai. Beigu datumu 

projekta gaitā var labot, 

tikai ar līguma vai EK 

lēmuma grozījumiem. 

10.  Īstenošanas 

ilgums 

vesels 

skaitlis 

M, {O,S} 

– statusā 

līgums/ 

lēmums 

 Plānotais kopējais 

projekta īstenošanas 

ilgums: (pilnos mēnešos) 

Sistēmai pie datu 

saglabāšanas jābrīdina, ka 

ievadītais īstenošanas 

ilgums neatbilst 

aprēķinātam no projekta 

sākuma līdz beigu 

datumam. Statusā 

„līgums/lēmums’ 

īstenošanas ilguma dati ir 

obligāti un nepieejami 

labošanai. Datus projekta 

gaitā var labot, tikai ar 

līguma vai lēmuma 

grozījumiem. 

Skaitļa vērtība var tikai 

saturēt 2 ciparus 

11.  Projektu 

atlases veids 

Teksts(25

0) 

A  Projekta atlases veids tiek 

noteikts 

aktivitātes/apakšaktivitāte

s līmenī 

12.  Projekta veids Teksts(25

0) 

A  Projekta veids, vai tas ir 

lielais projekts, vai 

mazais projekts tiek 

noteikts 

aktivitātes/apakšaktivitāte

s līmenī 

13.  Apstiprināts ar 

nosacījumu 

izvēles 

rūtiņa 

 

M  Pazīme tiek atzīmēta, ja 

atbildīgās iestādes vai 

sadarbības iestādes 

vadītājs pieņem lēmumu 

ar apstiprināt projektu ar 



12 

 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

nosacījumu 

14.  Nosacījuma 

izpildes 

datums 

datums  M  Nosacījuma izpildes 

datums 

15.  Investīcijas 

joma 

Teksts 

(250) 

A  Investīcijas joma tiek 

noteikta 

aktivitātes/apakšaktivitāte

s līmenī 

16.  Riska 

novērtējums 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M  Projekta riska 

novērtējums. 

Izvēlas no saraksta. 

17.  Sektors izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M  Lielajiem projektiem tiek 

norādīts sektors. Izvēle 

no klasifikatora vērtībām 

18.  Projekta 

klasifikācija 

(NACE kods) 

izvēlas 

saraksts, 

teksts (5) 

M  Projekta klasifikācija 

(NACE kods) savstarpēji 

saistītas ar Projekta 

klasifikācija (NACE 

nosaukums). Izvēle no 

„Nozares” klasifikatora 

19.  Projekta 

klasifikācija 

(NACE 

nosaukums) 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta klasifikācija 

(NACE nosaukums) 

savstarpēji saistītas ar 

Projekta klasifikācija 

(NACE kods). Izvēle no 

„Nozares” klasifikatora 

20.  Ietekme uz 

vidi 

novērtējums 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M  Ietekmes uz vidi 

novērtējums. Izvēle no 

„Ietekme uz vidi 

novērtējuma” 

klasifikatora. 

21.  Ietekme uz 

dzimumu  

līdztiesību 

izvēles 

saraksts, 

teksts(250

) 

M  Ietekme uz dzimumu  

Līdztiesību. Izvēle no 

„Ietekme uz dzimumu 

līdztiesību” klasifikatora. 

22.  Atsauce uz 

XX. veidlapu 

teksts(250

) 

M  Iespēja ievadīt hipersaiti, 

lai atvērtu dokumentu 

23.  Projekta 

kopsavilkums 

teksts 

(max) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Kopsavilkums par ESF 

projekta ietvaros 

veicamajām darbībām 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

24.  Projekta 

īstenošanas 

vietas adrese  

Teksts(25

0) 

M  Projekta īstenošanas 

vietas adrese 

25.  Pašvaldība izvēles 

saraksts, 

teksts(250

)  

 

M   Projekta īstenošanas 

vietas pašvaldības.  

Pašvaldība tiek izvēlēta 

no īstenošanas vietas 

klasifikatora. Ja projekts 

tiek īstenots vairākās 

pašvaldībās, tad 

jāpievieno sarakstam 

jauns ieraksts. Error! 

Reference source not 

found. 

26.  Reģions izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

 

M, O  Plānošanas reģioni.  

Plānošanas reģions tiek 

izvēlēts no reģiona 

klasifikatora. Ja tiek 

plānots vairākos 

reģionos, tad  jāpievieno 

sarakstam jauns ieraksts 

27.  Ievadījis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

28.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

29.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Līgums 

30.  Līguma 

datums 

datums M, O – 

statusā 

līgums/ 

lēmums 

 Līguma datums 

31.  Līguma 

numurs 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

līgums/ 

lēmums 

 Līguma numurs 

Līguma grozījumi 

32.  Līguma 

grozījuma 

datums A  Līguma grozījuma 

datums 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

datums 

33.  Līguma 

grozījuma 

numurs 

teksts 

(100) 

A  Līguma grozījuma 

numurs 

34.  Ievadījis teksts(100

) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) līguma 

grozījumiem 

35.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana līguma 

grozījumiem 

36.  Apstiprinājis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

līguma grozījumiem 

37.  Termiņi izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

līguma grozījumā tiek 

mainīti termiņa dati.  

38.  Projekta 

sākuma 

datums  

Datums M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 

Projekta sākuma datums. 

Dati pieejami ievadei, ja 

ir atzīmēta pazīme 

„Termiņi”. 

39.  Projekta beigu 

datums 

Datums M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 
Projekta plānotais beigu 

datums. Dati pieejami 

ievadei, ja ir atzīmēta 

pazīme „Termiņi”. 

40.  Īstenošanas 

ilgums 

vesels 

skaitlis 

M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 
Plānotais kopējais 

projekta īstenošanas 

ilgums: (pilnos mēnešos) 

Sistēmai pie datu 

saglabāšanas jābrīdina, ka 

ievadītais īstenošanas 

ilgums neatbilst 

aprēķinātam no projekta 

sākuma līdz beigu 

datumam.  

Dati pieejami ievadei, ja 

ir atzīmēta pazīme 

„Termiņi”. 

Skaitļa vērtība var tikai 

saturēt 2 ciparus 

41.  Finanses izvēles M  Pazīme, kuru norāda, ja 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

rūtiņa jāmaina informācija datu 

grupās „Projekta budžeta 

kopsavilkums” un 

„Finansēšanas plāns” 

42.  Projekta 

budžeta 

kopsavilkums 

saraksts M  Iespēja ievadīt izmaiņas 

„Projekta budžeta 

kopsavilkumā” 

43.  Finansēšanas 

plāns 

saraksts M  Iespēja ievadīt izmaiņas 

„Finansēšanas plāns” 

44.  Iesaistītās 

puses 

izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

līguma grozījumā tiek 

mainīti iesaistītās puses 

dati. 

45.  Nosaukums Teksts(10

0) 

 

M, O  pašreizējā 

vērtība 
Juridiskās personas 

nosaukums, fiziskai 

personai – vārds, uzvārds 

46.  Reģistrācijas 

numurs 

Teksts(11) M, O pašreizējā 

vērtība 
Juridiskai personai 

gadījumā norāda 

Uzņēmuma reģistrācijas 

numuru. Sistēma 

pārbauda, ka šajā laukā 

tiek ievadīts ne vairāk un 

ne mazāk par 

11 simboliem (cipariem). 

Fiziskai personai 

gadījumā norāda personas 

kods. Sistēma pārbauda, 

ka šajā laukā tiek ievadīts 

ne vairāk un ne mazāk 

par 11 simboliem. 

Sistēma automātiski pēc 

ievada ieliek svītru aiz 6 

cipara. 

47.  NMR numurs Teksts(11) M, O pašreizējā 

vērtība 
Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs. 

Sistēma pārbauda, ka šajā 

laukā tiek ievadīts ne 

vairāk un ne mazāk par 

11 simboliem (cipariem). 

48.  Juridiskā 

adrese: iela, 

mājas Nr. 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: iela, 

mājas nr.; 

49.  Juridiskā Teksts(25 M, O pašreizējā Projekta iesniedzēja 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

adrese: pilsēta, 

rajons; 

0) vērtība juridiskā adrese: pilsēta, 

rajons 

50.  Juridiskā 

adrese: valsts 

 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: valsts 

51.  Juridiskā 

adrese: pasta 

indekss 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: pasta 

indekss. 

52.  Cits izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīmi, kuru norāda, ja 

līguma grozījumā tiek 

mainīti kādi citi dati, kas 

nav minēti iepriekš. Ja ir 

izvēlēta pazīme „Cits”, ir 

iespēja ievadīt 

informāciju par līguma 

izmaiņām 

53.  Līguma 

izmaiņas  

Teksts(25

0) 

M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Cits”  

 Var ievadīt informāciju 

par līguma grozījumu, ja 

ir atzīmēta pazīme „Cits”.  

Izmaiņas sistēmā ievada 

pamatdatos un līguma 

grozījuma grupā tās 

neatainojas 

Eiropas Komisijas lēmums 

54.  Pieņemšanas 

datums 

Datums M  Lēmuma pieņemšanas 

datums 

55.  EK lēmuma 

numurs 

Teksts(25

0) 

M  EK lēmuma numurs 

56.  EK projekta 

identifikācijas 

Nr. 

Teksts(25

0) 

M  Eiropas Komisijas 

piešķirtais projekta 

identifikācijas numurs 

(šis numurs ir tikai 

lielajiem projektiem) 

57.  Ievadījis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

58.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

59.  Apstiprinājis Teksts(10 S  Darbinieks, kurš veicis 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

0) otro apstiprināšanu 

EK lēmumu grozījumi 

60.  EK lēmuma 

grozījuma 

datums 

datums M,O  EK lēmuma grozījuma 

datums 

61.  EK lēmuma 

grozījuma 

numurs 

Teksts 

(250) 

M,O  EK lēmuma grozījuma 

numurs 

62.  Termiņi izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kas norāda, ka 

EK lēmuma grozījumā 

tiek mainīti termiņa dati.  

63.  Projekta 

sākuma 

datums  

datums M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 

Projekta sākuma datums. 

Dati pieejami ievadei, ja 

ir atzīmēta pazīme 

„Termiņi”. 

64.  Projekta beigu 

datums 

datums M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 
Projekta plānotais beigu 

datums. Dati pieejami 

ievadei, ja ir atzīmēta 

pazīme „Termiņi”. 

65.  Īstenošanas 

ilgums 

vesels 

skaitlis  

M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

pašreizējā 

vērtība 
Plānotais kopējais 

projekta īstenošanas 

ilgums: (pilnos mēnešos) 

Sistēmai pie datu 

saglabāšanas jābrīdina, ka 

ievadītais īstenošanas 

ilgums neatbilst 

aprēķinātam no projekta 

sākuma līdz beigu 

datumam.  

Dati pieejami ievadei, ja 

ir atzīmēta pazīme 

„Termiņi”. 

66.  Finanses izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

jāmaina informācija datu 

grupās „Projekta budžeta 

kopsavilkums” un 

„Finansēšanas plāns” 

67.  Projekta 

budžeta 

kopsavilkums 

saraksts M  Iespēja ievadīt izmaiņas 

„Projekta budžeta 

kopsavilkumā” 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

68.  Finansēšanas 

plāns 

saraksts M  Iespēja ievadīt izmaiņas 

„Finansēšanas plāns” 

69.  Iesaistītās 

puses 

izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kas norāda, ka 

EK lēmuma grozījumā 

tiek mainīti iesaistītās 

puses dati. 

70.  Nosaukums Teksts(15

0) 

 

M, O  pašreizējā 

vērtība 
Juridiskās personas 

nosaukums 

71.  Reģistrācijas 

numurs 

Teksts(11) M, O pašreizējā 

vērtība 
Juridiskai personai 

norāda uzņēmuma 

reģistrācijas numuru. 

Sistēma pārbauda, ka šajā 

laukā tiek ievadīts ne 

vairāk un ne mazāk par 

11 simboliem (cipariem). 

72.  NMR numurs Teksts(11) M, O pašreizējā 

vērtība 
Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs. 

Sistēma pārbauda, ka šajā 

laukā tiek ievadīts ne 

vairāk un ne mazāk par 

11 simboliem (cipariem). 

73.  Juridiskā 

adrese: iela, 

mājas Nr. 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: iela, 

mājas nr.; 

74.  Juridiskā 

adrese: pilsēta, 

rajons; 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: pilsēta, 

rajons 

75.  Juridiskā 

adrese: valsts 

 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: valsts 

76.  Juridiskā 

adrese: pasta 

indekss 

Teksts(25

0) 

M, O pašreizējā 

vērtība 
Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: pasta 

indekss. 

77.  Cits izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kas norāda, ka 

EK lēmuma grozījumā 

tiek mainīti, kādi citi dati, 

nekā minēti iepriekš. Ja ir 

izvēlēta pazīme „Cits”, ir 

iespēja ievadīt 

informāciju par EK 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

lēmuma izmaiņām 

78.  Līguma 

izmaiņas  

Teksts(25

0) 

M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Cits”  

 Var ievadīt informāciju 

par EK lēmuma 

grozījumu, ja ir atzīmēta 

pazīme „Cits”.  

Izmaiņas sistēmā ievada 

pamatdatos un līguma 

grozījuma grupā tās 

neatainojas 

79.  Ievadījis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

80.  Apstiprināts Datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

81.  Apstiprinājis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Mērķa grupas 

82.  Mērķa grupas 

klasifikatora 

vērtību 

saraksts 

saraksts M  Sarakstā tiek attēlotas 

visas „Mērķa grupas” 

klasifikatora vērtības, 

kuras ir aktīvas projekta 

pievienošanas brīdī. 

Katrai klasificētai vērtībai 

var ievadīt vienu 

skaitlisko vērtību. 

83.  Ievadījis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

84.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

85.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Mērķa grupas klasifikatora vērtību saraksta elementu  apraksts 

86.  Mērķa grupas 

klasifikatora 

vērtība 

teksts A  „Mērķa grupas” 

klasifikatora vērtība 

87.  Mērķa grupas 

klasifikatora 

vērtība  

vesels 

skaitlis 

M  Klasificētai vērtībai var 

ievadīt daudzumu 
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Projekta iesniedzējs 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Nosaukums Teksts(150

) 

 

M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Juridiskās personas 

nosaukums, fiziskai 

personai – vārds, uzvārds 

2.  Reģistrācijas 

numurs 

Teksts(11) M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Juridiskai personai - 

Uzņēmuma reģistrācijas 

numurs ar 11 

ciparzīmēm. 

Fiziskai personai - 

personas kods- ievada 11 

ciparzīmes un sistēma 

automātiski pēc ievada 

ieliek svītru aiz 6 cipara 

3.  NMR numurs Teksts(11) M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

(11 zīmes) 

4.  Juridiskā 

adrese: iela, 

mājas Nr. 

Teksts 

(250) 

M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: iela, 

mājas nr.; 

5.  Juridiskā 

adrese: pilsēta, 

rajons; 

Teksts(250

) 

M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: pilsēta, 

rajons 

6.  Juridiskā 

adrese: valsts 

 

Teksts(250

) 

M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Latvija Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: valsts 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

Lēmums”

} 

7.  Juridiskā 

adrese: pasta 

indekss 

Teksts(250

) 

M, {O – 

statusā 

pieteikts S 

– statusā 

„Līgums/ 

Lēmums”

} 

 Projekta iesniedzēja 

juridiskā adrese: pasta 

indekss. 

8.  Iesniedzēja 

tips 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja tips. 

Izvēlas no saraksta. 

9.  Iesniedzēja 

sektoriālā 

klasifikācija 

Teksts (7) A  Sistēma automātiski 

aizpilda datus par 

projekta iesniedzēja 

sektoriālo klasifikāciju 

atbilstoši algoritmam. 

Algoritms ir šāds: ja 

uzņēmuma reģistrācijas 

numurs ir iekļauts 

klasifikatorā, tad pie 

projekta tiek pievienots 

atbilstošs institucionālā 

klasifikatora 7 zīmju 

kods (piemēram, 

S130300). Ja uzņēmuma 

reģistrācijas numurs nav 

pieejams starp 

klasifikatora vērtībām, 

pie projekta tiek 

pievienots 7 zīmju kods 

(S110000). Ja projekta 

pieteicējs ir 

privātpersona un tiek 

aizpildīts personas kods, 

tad pie projekta tiek 

pievienots 7 zīmju kods 

(S140000). 

10.  Iesniedzēja 

NACE kods 

izvēles 

saraksts, 

M, O – 

statusā 

 Projekta iesniedzēja 

vispārējās ekonomiskās 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

teksts(5) pieteikts darbības klasifikācijas 

NACE kods 

11.  Iesniedzēja 

NACE 

nosaukums 

Teksts 

(250) 

A  Sistēma automātiski 

aizpilda projekta 

iesniedzēja vispārējās 

ekonomiskās darbības 

klasifikācijas NACE 

nosaukumu  

12.  Iesniedzēja 

konts Valsts 

kasē 

teksts (25) M  Projekta iesniedzēja 

konts Valsts kasē 

13.  Atbildīgās 

personas vārds 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas vārds 

14.  Atbildīgās 

personas 

uzvārds 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas 

uzvārds 

15.  Atbildīgās 

personas 

ieņemamais 

amats 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas 

ieņemamais amats 

16.  Atbildīgās 

personas 

tālrunis 

teksts (25) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas 

tālrunis 

17.  Atbildīgās 

personas fakss 

teksts (25) M  Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas fakss 

18.  Atbildīgās 

personas 

E-pasts 

teksts 

(100) 

M  Projekta iesniedzēja 

atbildīgās personas 

E-pasts 

19.  Kontakt-

personas vārds 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Ja projekta iesniedzēja 

atbildīgā persona ir arī 

kontaktpersona un 

veidlapā nav aizpildīti 

dati par kontaktpersonu, 

tad sistēmā jānodrošina 

automātiski 

kontaktpersonas datus 

aizpildīt ar atbildīgas 

personas datiem. 

Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas vārds  

20.  Kontakt-

personas 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 
 Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas uzvārds 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

uzvārds pieteikts 

21.  Kontakt-

personas 

ieņemamais 

amats 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas 

ieņemamais amats 

22.  Kontakt-

personas 

tālrunis 

Teksts(25) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas tālrunis 

23.  Kontakt-

personas fakss 

Teksts(100

) 

M  Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas fakss 

24.  Kontakt-

personas E-

pasts 

Teksts(100

) 

M  Projekta iesniedzēja 

kontaktpersonas E-pasts 

Sadarbības partneru dati: 

25.  Nosaukums Teksts 

(150) 

 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Juridiskās personas 

nosaukums, fiziskai 

personai – vārds, uzvārds 

26.  Reģistrācijas 

numurs 

Teksts(11) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Juridiskai personai - 

Uzņēmuma reģistrācijas 

numurs ar 11 

ciparzīmēm. 

Fiziskai personai - 

personas kods- ievada 11 

ciparzīmes un sistēma 

automātiski pēc ievada 

ieliek svītru aiz 6 cipara 

27.  NMR numurs Teksts(11) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Nodokļu maksātāja 

reģistrācijas numurs 

(11 zīmes) 

28.  Juridiskā 

adrese: iela, 

mājas Nr. 

Teksts(250

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Sadarbības partnera 

juridiskā adrese: iela, 

mājas nr.; 

29.  Juridiskā 

adrese: pilsēta, 

rajons; 

Teksts(250

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Sadarbības partnera 

juridiskā adrese: pilsēta, 

rajons 

30.  Juridiskā 

adrese: valsts 

 

Teksts(250

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

Latvija Sadarbības partnera 

juridiskā adrese: valsts 

31.  Juridiskā Teksts(250 M, O –  Sadarbības partnera 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

adrese: pasta 

indekss 

) statusā 

pieteikts 

juridiskā adrese: pasta 

indekss. 

32.  Partnera tips izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera tips. 

Izvēlas no saraksta. 

33.  Sektoriālā 

klasifikācija 

Teksts (7) A  Sistēma automātiski 

aizpilda datus par 

projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

sektoriālo 

klasifikāciju(skat. 

Projekta iesniedzējs, 

Iesniedzēja sektoriālā 

klasifikācija)  

34.  Atbildīgās 

personas vārds 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas vārds 

35.  Atbildīgās 

personas 

uzvārds 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas 

uzvārds 

36.  Atbildīgās 

personas 

ieņemamais 

amats 

teksts 

(100) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas 

ieņemamais amats 

37.  Atbildīgās 

personas 

tālrunis 

teksts (25) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas 

tālrunis 

38.  Atbildīgās 

personas fakss 

teksts (25) M  Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas fakss 

39.  Atbildīgās 

personas E-

pasts 

teksts 

(100) 

M  Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgās personas 

E-pasts 

40.  Kontakt-

personas vārds 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Ja projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

atbildīgā persona ir arī 

kontaktpersona un 

veidlapā nav aizpildīti 

dati par kontaktpersonu, 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

tad sistēmā jānodrošina 

automātiski 

kontaktpersonas datus 

aizpildīt ar atbildīgas 

personas datiem. 

Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas vārds  

41.  Kontakt-

personas 

uzvārds 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas uzvārds 

42.  Kontakt-

personas 

ieņemamais 

amats 

Teksts(100

) 

M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas 

ieņemamais amats 

43.  Kontakt-

personas 

tālrunis 

Teksts(25) M, O – 

statusā 

pieteikts 

 Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas tālrunis 

44.  Kontakt-

personas fakss 

Teksts(100

) 

M  Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas fakss 

45.  Kontakt-

personas E-

pasts 

teksts 

(100) 

M  Projekta iesniedzēja 

sadarbības partnera 

kontaktpersonas E-pasts 

 

Projekta klasifikācija (izdevumu plāns) 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Gads vesels 

skaitlis 
M  Izdevumu plāna gads.  

Skaitļa vērtība var tikai 

saturēt 4 ciparus. 

2.  Ministrijas 

numurs 

izvēles 

saraksts, 

teksts(20) 

M  Izvēles saraksts ar 

vērtībām no Ministrijas 

klasifikatora 

3.  Budžeta 

programma/ap

akšprogramma 

izvēles 

saraksts, 

teksts(16) 

M  Budžeta programmu 

izdevumu atmaksai 

izvēles saraksts ar 

vērtībām no Budžeta 

programmu/ 

apakšprogrammu 



26 

 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

klasifikatora 

4.  Finanšu plāns 

Nr. 

izvēles 

saraksts, 

teksts(21) 

M  Izvēles saraksts ar 

vērtībām no Finanšu 

plāna numuru 

klasifikatora 

5.  Piešķirtā 

summa 

nauda A  Projektam piešķirtā 

naudas summa tiek 

importēta no BPIS 

6.  Faktiski 

iztērētā summa 

nauda A  Projektā faktiski iztērētā 

naudas summa tiek 

importēta no Budžeta 

plānošanas informācijas 

sistēmas 

7.  Datums datums A  Datums, kurā importēti 

dati no Budžeta 

plānošanas informācijas 

sistēmas 

8.  Ievadījis teksts(100

) 

A  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

9.  Apstiprināts datums A  Datums, kad veikta 

apstiprināšana 

10.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

A  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

 

Ieviešanas nosacījumi 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1. Nosacījums teksts(250

) 

M  Ieviešanas nosacījums 

2. Aktuāls pēc 

projekta 

beigām 

Izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme norāda, ka 

nosacījums aktuāls pēc 

projekta beigām 

3. Izpildes 

datums 

Datums M  Datums, kurā nosacījums 

izpildīts 

4. Pamatojums teksts(250

) 

M  Pamatojums, kādā veidā 

nosacījums izpildīts 

5. Ievadījis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

(datu ievadu) 

6. Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

7. Apstiprinājis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

 

Finansējuma avots 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1. Kods teksts (20) S  Finansējuma avota kods 

sistēmā 

2. Nosaukums Teksts(25

0) 
S  Finansējuma avota 

nosaukums 

3. Nosaukums 

angliski 

Teksts(25

0) 
S  Finansējuma avota 

nosaukums angliski 

4. Spēkā no datumlaiks S  Datums, no kura 

finansējuma avots ir 

spēkā 

5. Spēkā līdz datumlaiks S  Datums, līdz kuram 

finansējuma avots ir 

spēkā 

6. Ievadījis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš ievadīja 

informāciju (datus) 

 

Projekta budžets 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Izmaksu 

pozīcijas 

nosaukums 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M  Izvēles saraksts ar 

vērtībām no Izdevumu 

kategoriju klasifikatora 

2.  Attiecināmās 

izmaksas, LVL 

nauda M  Attiecināmo izdevumu 

summa 

3.  Neattiecināmās 

izmaksas, LVL 

nauda M  Neattiecināmo izdevumu 

summa 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

4.  Kopējā 

summa, LVL 

nauda A  Attiecināmo un 

neattiecināmo izdevumu 

kopsumma 

5.  KOPĀ nauda A  Vertikāli sasummēti 

visas norādītās summas - 

attiecīgi - attiecināmie 

izdevumi, neattiecināmie 

izdevumi un kopējās 

summas. 

6.  Ievadījis Teksts(10

0)  

A  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

7.  Apstiprināts datums  A  Datums, kad veikta 

apstiprināšana 

8.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

A  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

 

Finansēšanas plāns 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Ievadījis Teksts(10

0) 
S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

2.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

3.  Apstiprinājis Teksts(10

0) 
S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

4.  Gads vesels 

skaitlis 
M  Finansējuma gads. 

Skaitļa vērtība var tikai 

saturēt 4 ciparus 

5.  Summa nauda M  Finansējums norādītajā 

gadā 

6.  % daļskaitlis 

(2) 

A  Procentuālā vērtība, ko 

sastāda norādītā gada 

finansējums 

7.  Kopā nauda A  Finansējuma summa, 

kopā pa gadiem, kas ir 

vienāda ar konkrētā 

finansējuma avota 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

izmaksu. 

Procentuālais apjoms, ko 

sastāda kopējā 

finansējuma summa pa 

gadiem attiecībā pret 

projekta kopējo 

finansējumu pa visiem 

finansējumu avotiem 

8.  Fonda 

finansējums 

teksts 

(250) 

funkcija 

S  Finansējuma avota veids. 

Funkcija atver fonda 

finansējuma sadalījumu 

pa gadiem . 

9.  Summa nauda M  Fonda kopējais 

finansējums pa gadiem 

10.  % daļskaitlis 

(2) 
A  Fonda finansējuma 

procentuālais apjoms 

attiecībā pret publisko 

attiecināmo izmaksu 

apjomu 

11.  Attiecināmais 

valsts budžeta 

finansējums 

Teksts 

(250) 

funkcija 

A  Finansējuma avota veids 

Funkcija atver 

attiecināmā valsts 

budžeta finansējuma 

sadalījumu pa gadiem 

12.  Summa nauda M  Attiecināmā valsts 

budžeta kopējais 

finansējums pa gadiem 

13.  % daļskaitlis 

(2) 
A  Attiecināmā valsts 

budžeta finansējuma 

procentuālais apjoms 

attiecībā pret attiecināmo 

izmaksu apjomu 

14.  Valsts budžeta 

dotācija 

pašvaldībām 

Teksts 

(250) 

funkcija 

A  Finansējuma avota veids 

Funkcija atver valsts 

budžeta dotācijas 

pašvaldībām finansējuma 

sadalījumu pa gadiem 

15.  Summa nauda M  Valsts budžeta dotāciju 

pašvaldībām kopējais 

finansējums pa gadiem 

16.  % daļskaitlis A  Valsts budžeta dotāciju 

pašvaldībām finansējuma 



30 

 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

(2) procentuālais apjoms 

attiecībā pret attiecināmo 

izmaksu apjomu 

17.  Attiecināmais 

pašvaldības 

budžeta 

finansējums 

Teksts 

(250) 

funkcija 

A  Finansējuma avota veids 

Funkcija atver 

attiecināmo pašvaldības 

budžeta finansējuma 

sadalījumu pa gadiem 

18.  Summa nauda M  Attiecināmais 

pašvaldības budžeta 

kopējais finansējums pa 

gadiem 

19.  % daļskaitlis 

(2) 
A  Attiecināmā pašvaldības 

budžeta finansējuma 

procentuālais apjoms 

attiecībā pret attiecināmo 

izmaksu apjomu 

20.  Cits publiskais 

finansējums 

Teksts 

(250) 

funkcija 

A  Finansējuma avota veids 

Funkcija atver cita 

publiskā finansējuma 

sadalījumu pa gadiem 

21.  Summa nauda M  Cita publiskā 

finansējuma kopējais 

apjoms pa gadiem 

22.  % daļskaitlis 

(2) 
A  Cita publiskā 

finansējuma 

procentuālais apjoms 

attiecībā pret attiecināmo 

izmaksu apjomu 

23.  Publiskās 

attiecināmās 

izmaksas 

Teksts(25

0) 

A  Publiskās attiecināmās 

izmaksas 

24.  Summa nauda A  Visu finansējuma avotu 

veidu finansējuma 

kopsumma. Tiek 

summētas šīs tabulas 9.; 

12.; 15.; 18.; 21. rindiņu 

vērtības. 

25.  Privātās 

attiecināmās 

izmaksas 

Teksts 

(250) 

A  Privātās attiecināmās 

izmaksas 

26.  Summa nauda M  Privāto attiecināmo 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

izmaksu summa 

27.  % daļskaitlis 

(2) 
A  Privātās attiecināmās 

procentuālais apjoms 

attiecībā pret attiecināmo 

izmaksu apjomu 

28.  Kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

Teksts 

(250) 

A  Kopējās attiecināmās 

izmaksas 

29.  Summa nauda A  Publisko un privāto 

attiecināmo izmaksu 

summa. Tiek summētas 

šīs tabulas 24. un 26. 

rindiņu vērtības 

30.  Neattiecināmās 

izmaksas 

Teksts 

(250) 

A  Neattiecināmās izmaksas 

31.  Summa nauda M  Neattiecināmo izmaksu 

summa 

32.  Kopējās 

izmaksas 

nauda A  Projekta kopējās 

izmaksas 

33.  Summa nauda A  Kopējās izmaksu summa 

tiek aprēķināta summējot 

šīs tabulas 29. un 31. 

rindiņu vērtības 

 

Iepirkumu konkurss (tikai lieliem projektiem) 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Iepirkuma 

nosaukums 

Teksts 

(250) 

M  Iepirkuma nosaukums 

2.  Iepirkuma 

procedūra 

izvēles 

saraksts 

M  Izvēloties no 

klasifikatora „Piemērota 

iepirkuma metode” 

3.  Iepirkuma 

numurs 

teksts 

(100) 

M  Iepirkuma numurs 

4.  Plānotais 

publicēšanas 

datums IUB 

mājas lapā 

datums M  Plānotais publicēšanas 

datums Iepirkumu 

uzraudzības biroja 

mājaslapā 

5.  Iepirkuma datums M  Iepirkuma publicēšanas 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

publicēšanas 

datums IUB 

mājas lapā 

datums Iepirkumu 

uzraudzības biroja 

mājaslapā 

6.  Līguma 

izpildītāja 

nosaukums 

Teksts(15

0) 

M, S  Līguma izpildītāja 

nosaukums. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

7.  Līguma 

izpildītāja 

NMR numurs 

Teksts(11) M, S  Līguma izpildītāja NMR 

numurs. Ievadot NMR 

jāpārbauda, vai ir 11 

cipari. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams. 

Izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem. 

8.  Parakstīšanas 

datums 

datums M  Parakstīšanas datums 

9.  Līguma 

numurs  

teksts 

(100) 

M  Līguma numurs  

10.  Līguma 

nosaukums 

Teksts(25

0) 

M  Līguma nosaukums 

11.  Līguma veids  izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M  Līguma veids izvēloties 

no klasifikatora  

12.  Līguma 

plānotais 

slēgšanas 

datums 

datums M  Līguma plānotais 

slēgšanas datums 

13.  Kopējā līguma 

summa, LVL 

nauda M (vai A), 

S 

 Kopējā līguma summa, 

LVL. Ja ievada kopējo 

līguma summu EUR, tad 

tiek automātiski 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

konvertēts no EUR uz 

LVL izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

14.  Kopējā līguma 

summa, EUR  

nauda A (vai M), 

S 

 Kopējā līguma summa 

EUR. Ja ievada kopējo 

līguma summu LVL, tad 

tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams. 

Izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

15.  Līguma 

attiecināmā 

summa, LVL 

nauda M (vai A), 

S 

 Līguma attiecināmā 

summa, LVL. 

Ja ievada līguma 

attiecināmo summu 

EUR, tad tiek 

automātiski konvertēts 

no EUR uz LVL 

izmantojot LB kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

16.  Līguma 

attiecināmā 

summa, EUR 

nauda A (vai M), 

S 

 Līguma attiecināmā 

summa EUR. Ja ievada 

līguma summu LVL, tad 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

17.  Plānotā 

iepirkuma 

līgumcena, 

LVL 

nauda A (vai M), 

S 

 Plānotā iepirkuma 

līgumcena, LVL. Ja 

ievada līgumcenu EUR, 

tad tiek automātiski 

konvertēts no EUR uz 

LVL izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

18.  Plānotā 

iepirkuma 

līgumcena, 

EUR 

nauda A (vai M), 

S 

 Plānotā iepirkuma 

līgumcena, EUR. Ja 

ievada līgumcenu LVL, 

tad tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

19.  Iepirkuma 

līguma termiņš  

datums M, S  Iepirkuma līguma 

termiņš. 

Ja tiek ievadīts 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams. 

Izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem. 

20.  Iepirkuma 

pašreizējā 

stadija 

teksts 

(250) 

M  Iepirkuma pašreizējā 

stadija 

21.  Statuss izvēles 

saraksts 

M, O  Iepirkuma līguma statuss. 

Izvēlas no saraksta. 

22.  Statusa datums datums M,O  Datums, ka mainīts 

iepirkuma līguma statuss 

23.  Ievadījis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

24.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

25.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Iepirkuma līguma grozījumi 

26.  Iepirkuma 

līguma 

grozījuma 

numurs 

Teksts(25

0) 

M,O  Iepirkuma līguma 

grozījuma numurs 

27.  Iepirkuma 

līguma 

grozījuma 

datums 

datums M,O  Iepirkuma līguma 

grozījuma datums 

28.  Ievadījis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

29.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

30.  Apstiprinājis Teksts(10

0) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

31.  Termiņš izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

iepirkuma līguma 

grozījumā tiek mainīts 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

līguma termiņš 

32.  Iepirkuma 

līguma termiņš 

datums M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Ter-

miņi” 

 Iepirkuma līguma 

termiņš. Dati pieejami 

ievadei, ja ir atzīmēta 

pazīme „Termiņi”. 

33.  Finanses izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

jāmaina informācija par 

līguma summām 

34.  Kopējā līguma 

summa, LVL 

nauda M (vai A), 

S 

 Kopējā līguma summa, 

LVL. Ja ievada kopējo 

līguma summu EUR, tad 

tiek automātiski 

konvertēts no EUR uz 

LVL izmantojot LB 

kursu 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

35.  Kopējā līguma 

summa, EUR  

nauda A (vai M), 

S 

 Kopējā līguma summa 

EUR. Ja ievada kopējo 

līguma summu LVL, tad 

tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams. 

Izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

36.  Līguma 

attiecināmā 

summa, LVL 

nauda M (vai A), 

S 

 Līguma attiecināmā 

summa, LVL. 

Ja ievada līguma 

attiecināmo summu 

EUR, tad tiek 

automātiski konvertēts 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

no EUR uz LVL 

izmantojot LB kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un  

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

37.  Līguma 

attiecināmā 

summa, EUR 

nauda A (vai M), 

S 

 Līguma attiecināmā 

summa EUR. Ja ievada 

līguma summu LVL, tad 

tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

38.  Plānotā 

iepirkuma 

līgumcena, 

LVL 

nauda A (vai M), 

S 

 Plānotā iepirkuma 

līgumcena, LVL. Ja 

ievada līgumcenu EUR, 

tad tiek automātiski 

konvertēts no EUR uz 

LVL izmantojot LB 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

39.  Plānotā 

iepirkuma 

līgumcena, 

EUR 

nauda A (vai M), 

S 

 Plānotā iepirkuma 

līgumcena, EUR. Ja 

ievada līgumcenu LVL, 

tad tiek automātiski 

konvertēts no LVL uz 

EUR izmantojot LB 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

kursu. 

Ja tiek ievadīts 

parakstīšanas datums un 

dokuments ir 

apstiprināts, tad lauks 

nav vairs labojams un 

izmaiņas tiek ievadītas ar 

iepirkuma līguma 

grozījumiem 

40.  Iesaistītā puse izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīme, kuru norāda, ja 

līguma grozījumā tiek 

mainīti iesaistītās puses 

dati. 

41.  Līguma 

izpildītāja 

nosaukums 

Teksts(15

0) 

M  Līguma izpildītāja 

nosaukums 

42.  Līguma 

izpildītāja 

NMR numurs 

Teksts(11) M  Līguma izpildītāja NMR 

numurs. Ievadot NMR 

jāpārbauda, vai ir 11 

cipari. 

43.  Cits izvēles 

rūtiņa 

M  Pazīmi, kuru norāda, ja 

līguma grozījumā tiek 

mainīti kādi citi dati, kas 

nav minēti iepriekš. Ja ir 

izvēlēta pazīme „Cits”, ir 

iespēja ievadīt 

informāciju par līguma 

izmaiņām 

44.  Līguma 

izmaiņas  

Teksts(25

0) 

M, O – ja 

atzīmēta 

pazīme 

„Cits”  

 Var ievadīt informāciju 

par līguma grozījumu, ja 

ir atzīmēta pazīme 

„Cits”.  

Izmaiņas sistēmā ievada 

pamatdatos un līguma 

grozījuma grupā tās 

neatainojas 

Iepirkuma līguma rādītāji 

45.  Fiziskie 

rādītāji 

Teksts(25

0) 
M  Iepirkuma līguma 

rādītāja nosaukums 

46.  Mērvienība Teksts(25

0) 

M  Rādītāja mērvienība 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

47.  Plānotais 

daudzums 

daļskaitlis M  Rādītāja plānotā izpildes 

summa 

48.  Datums datums M  Rādītāja fiziskās izpildes 

datums 

49.  Fiziskā izpilde daļskaitlis M  Rādītāja fiziskās izpildes 

summa uz norādīto 

datumu 

50.  Paredzamās 

attiecināmās 

izmaksas 

(EUR) 

nauda M  Rādītāja paredzamās 

attiecināmas izmaksas 

51.  Ievadīts datums M  Rādītāja ievadīšanas 

datums 

52.  Ievadījis teksts(100

) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

53.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

54.  Apstiprinājis teksts(100

) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

 

Maksājumu pieprasījums 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

1.  Pieprasījuma 

numurs 

teksts 

(250) 
M  Maksājuma pieprasījuma 

numurs 

2.  Iesniegšanas 

datums 

datums M  Maksājuma pieprasījuma 

iesniegšanas datums 

3.  Pārskata 

perioda 

sākuma 

datums 

datums M  Perioda sākuma datums, 

par ko tiek iesniegts 

maksājuma pieprasījums 

4.  Pārskata 

perioda beigu 

datums 

datums M  Perioda beigu datums, 

par ko tiek iesniegts 

maksājuma pieprasījums 

5.  Pieprasījuma 

statuss 

izvēles 

saraksts, 

teksts 

M,O  Maksājuma pieprasījuma 

statuss. 

Izvēlas no saraksta. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

(250) 

6.  Statusa maiņas 

datums 

datums M,O  Maksājuma pieprasījuma 

statusa maiņas datums 

7.  Maksājuma 

veikšanas 

datums 

datums M  Datums, kurā veikts 

maksājums 

8.  Maksājuma 

termiņš 

datums M  Datums, līdz kuram 

jāveic maksājums 

9.  Maksājuma 

veids 

Izvēles 

saraksts, 

teksts 

(250) 

M,O  Maksājuma veidam ir 

iespējamas šādas 

vērtības: avanss, 

starpposma maksājums, 

noslēguma maksājums. 

Izvēlas no saraksta. 

10.  Maksājuma 

pieprasījuma 

apstrādes 

termiņš 

datums M Iesniegšanas 

datums+75 

dienas 

Datums, līdz kuram 

jāveic maksājuma 

pieprasījuma apstrāde 

11.  Piezīmes teksts 

(250) 

M  Piezīmes 

12.  Procentuālais 

sadalījums 

daļskaitlis 

(2) 

S  Maksājuma pieprasījuma 

summas procentuālais 

sadalījums pa 

finansējumu avotiem. 

13.  Pieprasītais 

finansējums 

(LVL) 

nauda S  Pieprasītā finansējuma 

summa pa finansējuma 

avotiem. 

14.  Apstiprinātie 

izdevumi 

(LVL) 

nauda S  Apstiprinātā finansējuma 

summa pa finansējuma 

avotiem. 

15.  Veiktais 

maksājums 

(LVL) 

nauda S  Veiktais finansējuma 

maksājums pa 

finansējuma avotiem. 

16.  Attiecināmie 

izdevumi – 

kopā 

nauda M  Kopējie attiecināmie 

izdevumi 

17.  Gūtie 

ieņēmumi 

nauda M  Gūtie ieņēmumi 

18.  Izdevumi kopā 

(ņemot vērā 

gūtos 

nauda S  Kopējie izdevumi, ņemot 

vērā gūtos ienākumus. 

Tiek automātiski 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

ienākumus) aprēķināti no 

attiecināmiem 

izdevumiem atņemot 

gūtos ieņēmumus. 

S  Kopējie izdevumi, ņemot 

vērā gūtos ienākumus. 

Tiek automātiski 

aprēķināti sasummējot 

manuāli ievadītos 

finansējumus, izdevumus 

un maksājumus pa 

avotiem  

19.  Eiropas 

Savienības 

finansējums 

nauda S  ES finansējums, kas tiek 

aprēķināts automātiski, 

piemērojot procentuālo 

likmi no izdevumiem 

kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķinātā 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

20.  Valsts budžeta 

finansējums 

nauda S  Valsts budžeta 

finansējums, kas tiek 

aprēķināts automātiski, 

piemērojot procentuālo 

likmi no izdevumiem 

kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķinātā 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

21.  Valsts budžeta 

dotācija 

pašvaldībām 

nauda S  Valsts budžeta dotācija 

pašvaldībām, kas tiek 

aprēķināts automātiski, 

piemērojot procentuālo 

likmi no izdevumiem 

kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķinātā 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

22.  Pašvaldības 

budžeta 

nauda S  Pašvaldības budžeta 

finansējums, kas tiek 

aprēķināts automātiski, 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

finansējums piemērojot procentuālo 

likmi no izdevumiem 

kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķinātā 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

23.  Cits publiskais 

finansējums 

nauda S  Kāds cits publiskais 

finansējums, kas tiek 

aprēķināts automātiski, 

piemērojot procentuālo 

likmi no izdevumiem 

kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķināta 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

24.  Privātais 

finansējums 

nauda S  Privātais finansējums, 

kas tiek aprēķināts 

automātiski, piemērojot 

procentuālo likmi no 

izdevumiem kopā 

M Šī elementa 

automātiski 

aprēķināta 

vērtība 

Finansējuma summa ir 

manuāli maināma 

25.  Izdevumu 

deklarācijā 

iekļautie 

attiecināmie 

izdevumi, kas 

veikti līdz 

(datums) 

datums S  Izdevumu deklarācijā 

iekļautie attiecināmie 

izdevumi, kas veikti līdz 

(datums) 

26.  Iekļautā 

summa, LVL 

nauda S  Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju 

veikto attiecināmo 

izdevumu kopsumma, 

LVL 

27.  Iekļautā 

summa, EUR 

nauda S  Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 
Aizpildes 

veids 
Noklusētā 

vērtība 
Elementa apraksts 

veikto attiecināmo 

izdevumu kopsumma, 

EUR 

28.  Valūtas kurss daļskaitlis 

(5) 
S  Maksājuma pieprasījumā 

norādītais Eiropas 

Centrālās bankas kurss 

uz maksāšanas veikšanas 

datumu 

29.  Ievadījis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

pirmo apstiprināšanu 

(datu ievadu) 

30.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

31.  Apstiprinājis teksts 

(100) 

S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

 

Izdevumu deklarācija 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1. Prioritāte teksts (150) A  Rindiņās tiek attēlots 

darbības programmas 

prioritātes (nosaukums) 

izvēršot līdz aktivitātes 

līmenim. 

Ja darbības programma tiek 

finansēta no vairākiem 

fondiem, tad jānorāda arī 

attiecīgais fonds 

2. Līdzfinansēju

ma likme 

Kopienas 

finansējuma 

aprēķināšanai 

daļskaitlis (9) A 

 

 Līdzfinansējuma likme 

Kopienas finansējuma 

aprēķināšanai. 

Likme tiek aprēķināta 

katram darbības programmas 

grupēšanas līmenim atsevišķi 

(no prioritātes līdz aktivitātes 

līmenim). Informāciju ņemot 

no finansējuma: cik procenti 

no visa finansējuma ir 

kopienas finansējums 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

3. Izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A  Apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

Tiek aprēķināts no 

maksājuma pieprasījumiem 

un atgūtiem maksājumiem 

4. t.sk. ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A  t.sk. ES finansējums, EUR 

Tiek aprēķināts no 

maksājuma pieprasījumiem 

un atgūtiem maksājumiem 

5. t.sk. NP 

finansējums, 

EUR  

nauda A  t.sk. Nacionālais publiskais 

finansējums, EUR 

Tiek aprēķināts no 

maksājuma pieprasījumiem 

un atgūtiem maksājumiem 

Starpniekinstitūciju izdevumu deklarācija 

 

7. Darbības 

programmas 

CCI kods 

teksts (20) A  Darbības programmas kods 

sistēmā (CCI kods) 

8. Programmas 

nosaukums 

teksts (150) 

 

A  Darbības programmas 

nosaukums 

9. Izdevumu 

deklarācijā 

iekļautie 

attiecināmie 

izdevumi, kas 

veikti līdz 

(datums) 

datums 

 

M,O  Izdevumu deklarācijā 

iekļautie attiecināmie 

izdevumi, kas veikti līdz 

(datums) 

10. Izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda 

 

A  Apstiprināto attiecināmo 

izdevumu un atgūto 

neattiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR  

Kopsumma no apstiprinātā 

ESF finansējuma saņēmēju 

veikto attiecināmo izdevumu 

kopsummas atņemot atgūto 

neattiecināmo izdevumu 

kopsummu. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

11. Statuss izvēles saraksts, 

teksts(250) 

M  Starpniekinstitūcijas 

izdevumu deklarācijas 

statuss 

Izvēlas no saraksta. 

12. Datums datums M  Statusa maiņas datums  

13. Piezīme teksts (250) M  Domāts piezīmēm 

Maksājuma pieprasījuma saraksts 

 

14. Iekļaut izvēles rūtiņa M atzīmēta Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, 

tad atzīmēto maksājuma 

pieprasījuma attiecinātos 

izdevumus jāiekļauj 

(piesummējot) izdevumu 

deklarācijas aprēķinos 

15. Aktivitātes 

kods 

teksts (15) A  Aktivitātes kods, kurā ir 

iekļauts maksājuma 

pieprasījuma projekts 

16. Projekta 

identifikācijas  

numurs 

teksts (100) A  Maksājuma pieprasījuma 

projekta identifikācijas  

numurs 

17. Pieprasījuma 

numurs 

teksts (50) A  Maksājuma pieprasījuma 

numurs 

18. Maksājuma 

datums 

datums A  Maksājuma pieprasījuma 

maksājuma datums 

19. Apstiprinātā 

kopsumma, 

LVL 

nauda 

 

A  Apstiprinātā kopsumma, kas 

tiek iekļauta izdevumu 

deklarācijā (LVL). Ja VI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no SI (vai AI), tad rāda VI 

apstiprināto summu. Ja SEI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no VI summas, tad ID 

deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

20. Apstiprinātā 

kopsumma, 

EUR 

nauda 

 

A  Apstiprinātā kopsumma, kas 

tiek iekļauta izdevumu 

deklarācijā (EUR). Ja VI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no AI (vai SI), tad rāda VI 

apstiprināto summu. Ja SEI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no VI summas, tad ID 

deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu 

21. Apstiprinātā 

atmaksa no ES 

finansējuma, 

LVL 

nauda A  Apstiprinātā atmaksa no ES 

finansējuma, kas tiek 

iekļauta izdevumu 

deklarācijā (LVL). Ja VI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no AI (vai SI), tad rāda VI 

apstiprināto summu. Ja SEI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no VI summas, tad ID 

deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu 

22. Apstiprinātā 

atmaksa no ES 

finansējuma, 

EUR 

nauda A  Apstiprinātā atmaksa no ES 

finansējuma, kas tiek 

iekļauta izdevumu 

deklarācijā (EUR). Ja VI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no AI (vai SI), tad rāda VI 

apstiprināto summu. Ja SEI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no VI summas, tad ID 

deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu 

23. Apstiprinātā 

atmaksa no NP 

finansējuma, 

LVL 

nauda A  Apstiprinātā atmaksa no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, kas tiek 

iekļauta izdevumu 

deklarācijā, LVL. Ja VI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no AI (vai SI), tad rāda VI 

apstiprināto summu. Ja SEI 

apstiprinātā summa atšķiras 

no VI summas, tad ID 

deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

24. Apstiprinātā 

atmaksa no NP 

finansējuma, 

EUR 

nauda A  Apstiprinātā atmaksa no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, kas tiek 

iekļauta izdevumu 

deklarācijā, EUR 

Ja VI apstiprinātā summa 

atšķiras no AI (vai SI), tad 

rāda VI apstiprināto summu. 

Ja SEI apstiprinātā summa 

atšķiras no VI summas, tad 

ID deklarācijā iekļauj SEI 

apstiprināto summu. 

25. Kurss daļskaitlis (6)  A  Maksājuma pieprasījumā 

norādītais Eiropas Centrālās 

bankas kurss uz maksāšanas 

veikšanas datumu 

26. MP 

apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātā izdevumu 

kopsumma, LVL 

Ja apstiprinātā summa ir 

grozīta iepriekšējā izdevumu 

deklarācijā, tad norāda 

atlikušo neiekļauto summu. 

27. MP 

apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātā izdevumu 

kopsumma, EUR 

Ja apstiprinātā summa ir 

grozīta iepriekšējā izdevumu 

deklarācijā, tad norāda 

atlikušo neiekļauto summu. 

28. MP 

Apstiprinātais 

ES 

finansējuma, 

LVL 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātais ES 

finansējuma, LVL 

Ja apstiprinātais finansējums 

ir grozīts iepriekšējā 

izdevumu deklarācijā, tad 

norāda atlikušo neiekļauto 

summu. 



48 

 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

29. MP 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

EUR 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātais ES 

finansējums, EUR 

Ja apstiprinātais finansējums 

ir grozīts iepriekšējā 

izdevumu deklarācijā, tad 

norāda atlikušo neiekļauto 

summu. 

30. MP 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

LVL 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātais nacionālais 

publiskais finansējums, LVL 

Ja apstiprinātais finansējums 

ir grozīts iepriekšējā 

izdevumu deklarācijā, tad 

norāda atlikušo neiekļauto 

summu. 

31. MP 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

EUR 

nauda 

 

A  Maksājumu pieprasījumā 

apstiprinātais nacionālais 

publiskais finansējums, EUR 

Ja apstiprinātais finansējums 

ir grozīts iepriekšējā 

izdevumu deklarācijā, tad 

norāda atlikušo neiekļauto 

summu. 

32. AI apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

nauda M Pieprasīju

ma 

kopsumma, 

LVL 

Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, LVL 

33. SI apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A  Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

34. AI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

LVL 

nauda M Pieprasītā 

atmaksa no 

ES 

finansējum

a 

Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no ES 

fonda finansējuma, LVL 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

35. AI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A  Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātie attiecināmie 

izdevumi no ES fonda 

finansējuma, EUR. 

36. AI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

LVL 

nauda M Pieprasītā 

atmaksa no 

NP 

finansēju-

ma, LVL 

Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, LVL 

37. AI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

EUR 

nauda A  Starpniekinstitūcijas 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, EUR.. 

38. Pamatojums teksts (250) M, O - 

ja maina 

 Pamatojums ir obligāts, ja 

tiek mainīts finansējums  

39. VI 

Apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

nauda S AI 

Apstiprināt

ā izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

Vadošās iestādes apstiprinātā 

Eiropas Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, LVL 

40. VI 

Apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A AI 

Apstiprināt

ā izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

Vadošās iestādes apstiprinātā 

Eiropas Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

41. VI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

LVL 

nauda S AI 

Apstiprinā-

tais  ES 

finansējum

s LVL 

Vadošās iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no ES 

fonda finansējuma, LVL 

42. VI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A AI 

Apstiprināt

ais ES 

finansējum

s  EUR 

Vadošās iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no ES 

fonda finansējuma, EUR. 

43. VI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

LVL 

nauda S AI 

Apstiprinā-

tais NP 

finansējum

s LVL 

Vadošās iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, LVL 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

44. VI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

EUR 

nauda A AI 

Apstiprinā-

tais  NP 

finansē-

jums EUR 

Vadošās iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, EUR. 

45. Pamatojums teksts (250) S  Pamatojums ir obligāts, ja 

tiek mainīts finansējums   

46. SEI 

Apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

nauda S VI 

Apstiprināt

ā izdevumu 

kopsumma, 

LVL 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, LVL 

47. SEI 

Apstiprinātā 

izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A VI 

Apstiprināt

ā izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

48. SEI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

LVL 

nauda S VI 

Apstiprinā-

tais ES 

finansējum

s LVL 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no ES 

fonda finansējuma, LVL 

49. SEI 

Apstiprinātais 

ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A VI 

Apstiprinā-

tais ES 

finansē-

jums EUR 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no ES 

fonda finansējuma, EUR. 

50. SEI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

LVL 

nauda S VI 

Apstiprinā-

tais NP 

finansējum

s LVL 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, LVL 

51. SEI 

Apstiprinātais 

NP 

finansējums, 

EUR 

nauda A VI 

Apstiprinā-

tais NP 

finansē-

jums EUR 

Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie kopējie 

attiecināmie izdevumi no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, EUR. 

52. Pamatojums teksts (250) S  Pamatojums ir obligāts, ja 

tiek mainīts finansējums   
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

Atgūtie maksājumi 

 

53. Iekļaut izvēles rūtiņa M atzīmēta Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, 

tad atzīmētā faktiski atgūtā 

summa jāiekļauj (atņemot) 

izdevumu deklarācijas 

aprēķinos 

54. Projekta 

identifikācijas 

numurs 

teksts (100) A  Projekta identifikācijas 

numurs 

55. Lēmuma 

numurs 

teksts (100) A  Atgūstamā maksājuma 

lēmuma numurs 

56. Lēmuma 

datums 

datums A  Atgūstamā maksājuma 

lēmuma datums 

57. Atgūšanas 

veids 

Teksts(250) A  Atgūšanas veids 

58. Faktiski atgūtā 

summa, LVL 

nauda 

 

A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms, 

LVL 

59. Faktiski atgūtā 

summa, EUR 

nauda 

 

A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms, 

EUR 

60. Faktiski atgūtā 

summa no ES 

finansējuma, 

LVL 

nauda A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms no 

ES finansējuma, LVL 

61. Faktiski atgūtā 

summa no ES 

finansējuma, 

EUR 

nauda A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms no 

ES finansējuma, EUR 

62. Faktiski atgūtā 

summa no NP 

finansējuma, 

LVL 

nauda A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, LVL 

63. Faktiski atgūtā 

summa no NP 

finansējuma, 

EUR 

nauda A  Faktiski atgūtais neatbilstoši 

veikto izdevumu apjoms no 

Nacionālā publiskā 

finansējuma, EUR 

64. Atgūšanas 

datums 

datums A  Atgūšanas datums 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

65. Kurss daļskaitlis (6) A  Eiropas bankas kurss uz 

maksāšanas atgūšanas 

datumu 

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi 

 

66. Prioritāte teksts (150) A  Rindiņās tiek attēlots 

darbības programmas 

prioritātes (nosaukums) 

izvēršot līdz aktivitātes 

līmenim. 

Ja darbības programma tiek 

finansēta no vairākiem 

fondiem, tad jānorāda arī 

attiecīgais fonds 

67. Līdzfinansēju

ma likme 

Kopienas 

finansējuma 

aprēķināšanai 

daļskaitlis (9) A  Līdzfinansējuma likme 

Kopienas finansējuma 

aprēķināšanai. 

Likme tiek aprēķināta 

katram darbības programmas 

grupēšanas līmenim atsevišķi 

(no prioritātes līdz aktivitātes 

līmenim). Informāciju ņemot 

no finansējuma: cik procenti 

no visa finansējuma ir 

kopienas finansējums 

68. Izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A  Apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

Tiek aprēķināta no 

pievienotajiem maksājuma 

pieprasījumiem un atgūtiem 

maksājumiem 

69. t.sk. ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A  t.sk. ES finansējums, EUR 

Tiek aprēķināts no 

pievienotajiem maksājuma 

pieprasījumiem un atgūtiem 

maksājumiem 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

70. t.sk. NP 

finansējums, 

EUR  

nauda A  t.sk. Nacionālais publiskais 

finansējums, EUR 

Tiek aprēķināts no 

pievienotajiem maksājuma 

pieprasījumiem un atgūtiem 

maksājumiem 

EK izdevumu deklarācija 

 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

71. Darbības 

programmas 

CCI kods 

teksts (20) A  Darbības programmas kods 

sistēmā (CCI kods) 

72. Programmas 

nosaukums 

teksts (150) 

 

A  Darbības programmas 

nosaukums 

73. Maksājuma 

veids 

izvēles saraksts M  Maksājuma veids. 

Izvēlas no saraksta. 

74. Fonda kods teksts (100) A  Fonda nosaukums 

75. Izdevumu 

deklarācijā 

iekļautie 

attiecināmie 

izdevumi, kas 

veikti līdz 

(datums) 

datums 

 

M  Izdevumu deklarācijā 

iekļautie attiecināmie 

izdevumi, kas veikti līdz 

(datums) 

76. Izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda 

 

A  Apstiprināto attiecināmo 

izdevumu un atgūto 

neattiecināmo izdevumu 

kopsumma, EUR. 

Kopsumma no apstiprinātā 

ESF finansējuma saņēmēju 

veikto attiecināmo izdevumu 

un atgūto neattiecināmo 

izdevumu kopsummas 

77. EK 

pieprasāmā  

summa, EUR 

nauda 

 

M  Eiropas komisijai 

pieprasāmā summa, EUR 

78. Iesniegšanas 

datums 

datums M  Eiropas komisijai 

iesniegšanas datums 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

79. Statuss izvēles saraksts, 

teksts (250) 

M,O  Izdevumu deklarācijas 

statuss. 

Izvēlas no saraksta. 

80. Datums datums M,O  Statusa maiņas datums  

81. Saņemtais 

maksājums no 

EK, EUR 

nauda 

 

M  Saņemtais maksājums no 

Eiropas Komisijas, EUR 

 

82. Saņemšanas 

datums 

datums M  Eiropas Komisijas 

maksājuma saņemšanas 

datums 

83. Piezīmes teksts (250) M  Piezīmēm 

84. Prioritāte teksts (150) A  Rindiņās tiek attēlots 

darbības programmas 

prioritātes nosaukums. 

Ja darbības programma tiek 

finansēta no vairākiem 

fondiem, tad jānorāda arī 

attiecīgais fonds 

85. Līdzfinansēju

ma likme 

Kopienas 

finansējuma 

aprēķināšanai 

daļskaitlis (9) A 

 

 Līdzfinansējuma likme 

Kopienas finansējuma 

aprēķināšanai. 

Likme tiek aprēķināta 

katram darbības programmas 

grupēšanas līmenim atsevišķi 

(no prioritātes līdz aktivitātes 

līmenim). Informāciju ņemot 

no finansējuma: cik procenti 

no visa finansējuma ir 

kopienas finansējums 

86. Izdevumu 

kopsumma, 

EUR 

nauda A  Apstiprinātā Eiropas 

Savienības fonda 

finansējuma saņēmēju veikto 

attiecināmo izdevumu un 

atgūto neattiecināmo 

izdevumu kopsumma, EUR. 

EK iesniedzamā deklarācija 

tiek izveidota no SEI 

apstiprinātām un sertificētām 

Starpniekinstitūcijas 

izdevumu deklarācijām 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa tips 

Aizpild. 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

87. t.sk. ES 

finansējums, 

EUR 

nauda A  t.sk. ES finansējums, EUR 

EK iesniedzamā deklarācija 

tiek izveidota no SEI 

apstiprinātām un sertificētām 

Starpniekinstitūcijas 

izdevumu deklarācijām 

88. t.sk. NP 

finansējums, 

EUR  

nauda A  t.sk. Nacionālais publiskais 

finansējums, EUR 

EK iesniedzamā deklarācija 

tiek izveidota no SEI 

apstiprinātām un sertificētām 

Starpniekinstitūcijas 

izdevumu deklarācijām 

 

Pārbaudes 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

P
P 

Ī
V 

IP 
Aiz-

pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1. Pārbaudes veids teksts(20) 

izvēles 

saraksts 

X X M,O  Pārbaudes veids 

Izvēlas no saraksta 

2. Statuss Teksts 

izvēles 

saraksts 

 

X X M,O  Pārbaudes statuss: 

 Plānots 

 Izpildīts 

Izvēlas no saraksta 

3. Pārbaudes 

plānotais datums 
datums X X M  Plānotais pārbaudes 

veikšanas datums. 

Jāaizpilda tad, kad 

tiek reģistrēta 

pārbaude ar statusu 

„Plānots”.  

4. Pārbaudes 

veikšanas datums 
datums X X M, O  Datums, kurā veikta 

pārbaude 

5. Pārbaudes veicēja 

iestāde  
teksts(150) 

izvēlas no 

saraksta 

X X M,O Iestāde, kura 

reģistrē 

informāciju par 

pārbaudi 

Iestāde, kura veic 

pārbaudi. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

P
P 

Ī
V 

IP 
Aiz-

pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

6. Veicēja vārds, 

uzvārds  
teksts(100) X X M  Pārbaudes veicēja 

vārds un uzvārds. 

Var būt vairāki 

veicēji, atdalot tos 

ar komatu un 

atstarpi. 

7. Kad veikta 

 

teksts(50) 

izvēlas no 

saraksta 

X  M  Informācija par to, 

kad veikta pārbaude 

(pirms līguma, 

īstenošanas laikā( 

pēc maksājuma 

veikšanas: avansa, 

starpposma vai 

noslēguma), pēc 

pēdējā maksājuma)  

8. Pārbaudes 

rezultāts 
teksts(max) 

izvēlas no 

saraksta 

 

X X M,O  Pārbaudes rezultāts  

(pozitīvs, ar 

iebildumiem, 

negatīvs) 

9. Konstatēto 

atkāpju saraksts 
saraksts X X S  Saraksts ar 

pārbaužu rezultātā 

konstatētajām 

atkāpēm skatīšanās 

režīmā. 

10. Ievadījis teksts(100) X X S  Darbinieks, kurš 

veicis datu ievadu 

(pirmo 

apstiprināšanu) 

11. Apstiprināts datums X X S  Datums, kad veikta 

otrā apstiprināšana 

12. Apstiprinājis teksts(100) X X S  Darbinieks, kurš 

veicis otro 

apstiprināšanu 
 

Konstatēto atkāpju  saraksts PPĪV vai IP 

13. Konstatētā atkāpe  teksts(max) X X M,O  Konstatētās atkāpes 

formulējums 
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14. Priekšlikumi par 

novēršanu  

teksts(max) X  M  Priekšlikumi 

konstatētās atkāpes 

novēršanai 

15. Nepieciešama 

atkārtota 

pārbaude 

izvēles 

rūtiņa 

X X M neatzīmēts Pazīme par 

atkārtotas 

pārbaudes 

nepieciešamību 

16. Novēršanas 

termiņš 

datums X X M,O  Datums, līdz kuram 

jānovērš konstatētā 

atkāpe 

17. Atbildīgais(-ie) 

par novēršanu 

teksts(100) X  M  Atbildīgais par 

konstatētās atkāpes 

novēršanu 

18. Novēršanas 

datums 

datums X X M  Atkāpes 

novēršanas datums 

Aizpilda tad, kad 

atkāpe ir novērsta 

 

 

 

 

 

 

 

ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits. Starpposma pārbaude. 

Citas pārbaudes 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

1. Pārbaudes veids teksts(20), 

izvēles 

saraksts 

X X X M, O  Pārbaudes veids 

Izvēlas no 

saraksta 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

2. Statuss Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

X X X M, O 

CP: M 

 Pārbaudes statuss: 

 Plānots 

 Izpildīts 

Izvēlas no 

saraksta 

3. Plānotais 

sākuma datums 

datums X X X M 

ESFVK

SA : M, 

O 

 Plānotais 

pārbaudes 

veikšanas datums. 

Jāaizpilda tad, 

kad tiek reģistrēta 

pārbaude ar 

statusu „Plānots”.  

4. Pārbaudāmais(-

ie) fonds(-i) 

Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

X X X M 

ESFVK

SA : M, 

O 

 Fondi, kuru 

sniegtais 

finansējums tiek 

pārbaudīti. 

5. Darbības 

programma 

Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

X X X M  Pārbaude veikta 

norādītās DP 

ietvaros 

Izvēlas no 

saraksta. Tiek 

piedāvātas tikai 

konkrētā VSID 

darbības 

programmas 

6. Pārbaudes 

numurs 

teksts(100) X X X M, O 

CP: M 

 Veiktās 

pārbaudes 

reģistrācijas 

numurs 

7. Pārbaudes 

nosaukums 

Teksts(250) X X X M, O 

CP: M 

 Pārbaudes 

nosaukums brīvā 

tekstā. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

8. Pārbaudes 

iestāde 

teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

 

X X X M Iestāde, no 

kuras ir 

lietotājs, 

kurš reģistrē 

pārbaudi 

Iestāde, kura veic 

pārbaudi (vai to 

pasūta) 

Izvēlas no 

saraksta 

9. Pārbaudes 

iestādes 

struktūrvienība 

Teksts 

izvēles 

saraksts 

X X X M, O 

CP: M 

 Pārbaudes 

iestādes 

struktūrvienība. 

Izvēlas no 

saraksta 

10. Pārbaudes 

veicēja 

iestāde(reālā) 

Teksts (250) X X X M, O 

CP: M 

 Iestāde, kura reāli 

veikusi pārbaudi, 

ja tā nav iepriekš 

minētā Pārbaudes 

iestāde 

11. Pārbaudes 

veicējs (vārds, 

uzvārds) 

teksts(100) X X X M 

 

 Pārbaudes veicēja 

vārds un uzvārds. 

Laukā var tikt 

ievadīti vairāki 

pārbaudes veicēji, 

atdalot tos ar 

komatu un 

atstarpi. 

12. Pārbaudes 

sākums 

datums X X X M, O 

CP: M 

 Pārbaudes reālais 

sākuma datums 

13. Pārbaudes 

beigas 

datums X X X M  

 

 Pārbaudes reālais 

beigu datums 

14. Ziņojuma 

datums 

datums X X X M, O 

CP: M 

 Pārbaudes 

ziņojuma datums 

15. Nosūtīts EK 

(ziņojums) 

datums X   M, O 

CP: M 

 Datums, kad 

pārbaudes 

ziņojums nosūtīts 

uz EK 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

16. Vēstules Nr. teksts(20) X   M, O 

CP: M 

 Vēstules Nr., kurā 

uz EK nosūtīts 

pārbaudes 

atzinums 

17. Pārbaudes 

apjoms 

teksts X X X M, O 

CP: M 

 Veiktās 

pārbaudes 

apjoms.  

18. Pārbaudāmā(-

ās) iestāde(-es) 

teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

X X X M  Iestādes, kuras 

tiek pārbaudītas 

Izvēlas no 

saraksta vienu vai 

vairākus 

19. Pārbaudes 

informācija par 

projektiem 

saraksts X X X M  Informācija par 

starpposmu 

pārbaudē 

pārbaudītajiem 

projektiem 

20. Konstatētie 

trūkumi 

saraksts X X X M  Saraksts ar 

pārbaudes gaitā 

konstatētajiem 

trūkumiem 

21. Pārbaudes 

kopējais 

secinājums 

Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

  X M  Pārbaudes 

kopējais 

secinājums 

Izvēlas no 

saraksta 

22. Komentāri Teksts(250) X X X M  Brīva teksta 

komentāri par 

veikto pārbaudi 

23. Pārbaudes 

ziņojums 

Teksts(250) 

hipersaite 
X X X M  Laukā iespējams 

ievietot hipersaiti 

uz pārbaudes 

ziņojuma 

dokumentu 

24. Ievadījis teksts(100) X X X S  Darbinieks, kurš 

veicis datu ievadu 

(pirmo 

apstiprināšanu) 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

25. Apstiprināts datums X X X S  Datums, kad 

veikta otrā 

apstiprināšana 

26. Apstiprinājis teksts(100) X X X S  Darbinieks, kurš 

veicis otro 

apstiprināšanu 

 

Sertificēto izdevumu izlases pārbaude 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1.  Pārbaudes veids teksts(20) 

izvēles 

saraksts 

M,O  Pārbaudes veids 

Izvēlas no saraksta 

2.  Statuss Teksts 

izvēles 

saraksts 

M,O  Pārbaudes statuss: 

 Plānots 

 Izpildīts 

Izvēlas no saraksta  

3.  Plānotais sākuma 

datums 

datums M  Plānotais pārbaudes 

veikšanas datums. . 

Jāaizpilda tad, kad tiek 

reģistrēta pārbaude ar 

statusu „Plānots”. 

4.  Pārbaudes numurs teksts(100) M,O  Veiktās pārbaudes 

reģistrācijas numurs 

5.  Pārbaudes 

nosaukums 

Teksts(250) M,O  Pārbaudes nosaukums 

brīvā tekstā. 

6.  Pārbaudes iestāde teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

M,O Iestāde, no 

kuras ir 

lietotājs, 

kurš 

reģistrē 

pārbaudi 

Iestāde, kura veic 

pārbaudi (vai to pasūta) 

Izvēlas no saraksta 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

7.  Pārbaudes iestādes 

struktūrvienība 

Teksts(250), 

Izvēles 

saraksts 

M  Pārbaudes iestādes 

struktūrvienība. 

Izvēlas no saraksta. 

8.  Pārbaudes veicēja 

iestāde(reālā) 

Teksts(250) M  Iestāde, kura reāli veikusi 

pārbaudi, ja tā nav 

iepriekš minētā 

Pārbaudes iestāde 

9.  Pārbaudes veicējs 

(vārds, uzvārds) 

teksts(100) M  Pārbaudes veicēja vārds 

un uzvārds. Laukā var 

tikt ievadīti vairāki 

pārbaudes veicēji, atdalot 

tos ar komatu un atstarpi. 

10.  Pārbaudes sākums datums M  Pārbaudes reālais sākuma 

datums 

11.  Pārbaudes beigas datums M  Pārbaudes reālais beigu 

datums 

12.  Ziņojuma datums datums M,O  Pārbaudes ziņojuma 

datums 

13.  Pārbaudes apjoms teksts M,O  Veiktās pārbaudes 

apjoms.  

14.  Izdevumu 

deklarācijas 

apstiprināšanas 

datums 

datums M,O  Datums, kurā izdevumu 

deklarācija ir apstiprināta 

(sertificēti tajā iekļautie 

maksājumi) 

15.  Izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie 

izdevumi, LVL 

nauda M,O  Pārbaudāmajā izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi LVL 

16.  Izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie 

izdevumi, EUR 

nauda M,O  Pārbaudāmajā izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi EUR 

17.  Pārbaudītie 

izdevumi, LVL 

nauda M,O  Pārbaudītie izdevumi 

LVL 

18.  Pārbaudītie 

izdevumi, EUR 

nauda M,O  Pārbaudītie izdevumi 

EUR 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

19.  Pārbaudē 

apstiprinātie 

attiecināmie 

izdevumi, LVL 

nauda M,O  Pārbaudē apstiprinātie 

attiecināmie izdevumi 

LVL 

20.  Pārbaudē 

apstiprinātie 

attiecināmie 

izdevumi, EUR 

nauda M,O  Pārbaudē apstiprinātie 

attiecināmie izdevumi 

EUR 

21.  Izdevumi, ko 

pārbaudē atzina par 

neattiecināmiem, 

LVL 

nauda M  Izdevumi, ko pārbaudē 

atzina par 

neattiecināmiem LVL 

22.  Izdevumi, ko 

pārbaudē atzina par 

neattiecināmiem, 

EUR 

nauda M  Izdevumi, ko pārbaudē 

atzina par 

neattiecināmiem EUR 

23.  Pārbaudītie 

izdevumi/ izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no sertificētajiem 

izdevumiem ir pārbaudīti 

24.  Neattiecināmie 

izdevumi/ 

Pārbaudītie 

izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no pārbaudītajiem 

izdevumiem ir atzīti par 

neattiecināmiem 

25.  Neattiecināmie 

izdevumi/ izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no sertificētajiem 

izdevumiem ir atzīti par 

neattiecināmiem 

26.  Konstatētie trūkumi saraksts S  Saraksts ar pārbaudes 

gaitā konstatētajiem 

trūkumiem 

27.  Pārbaudes kopējais 

secinājums 

teksts(max) 

izvēles 

saraksts 

M,O  Pārbaudes kopējais 

secinājums 

Izvēlas no saraksta 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

28.  Komentāri Teksts(250) M  Brīva teksta komentāri 

par veikto pārbaudi 

29.  Pārbaudes ziņojums Teksts(250) 

hipersaite 

M  Laukā iespējams ievietot 

hipersaiti uz pārbaudes 

ziņojumu dokumentu 

30.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

datu ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

31.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

32.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Konstatēto trūkumu saraksts SIIP 

 

33. Konstatētais 

trūkums  

teksts M, O  Konstatētā trūkuma 

formulējums 

34. Trūkuma 

novērtējums 

teksts 

izvēles 

saraksts 

 

M, O  Konstatētā trūkuma 

novērtējums 

Izvēlas no saraksta 

35. Ieteikums trūkuma 

novēršanai  

teksts M, O  Ieteikumi konstatētā 

trūkuma novēršanai. 

Liela apjoma teksta lauks. 

36. Ieteikuma prioritāte teksts 

izvēles 

saraksts 

M, O  Trūkuma novēršanas 

ieteikuma prioritāte  

Izvēlas no saraksta 

37. Termiņš ieteikuma 

ieviešanai 

datums M, O  Datums, līdz kuram 

jāievieš trūkuma 

novēršanas ieteikums 

38. Atbildīgais(-ie) par 

ieviešanu 

teksts M  Atbildīgais par konstatētā 

ieteikuma ieviešanu 

39. Trūkums novērsts datums M  Trūkuma novēršanas 

datums 

Aizpilda tad, kad trūkums 

ir novērsta 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

40. Pamatojums teksts M  Novēršanas pamatojums 

VSID pārbaužu saraksts 

 

41. Pārbaudes veids teksts(20) S  Pārbaudes veids 

42. Statuss teksts 

 

S  Pārbaudes statuss 

43. Darbības 

programma 
teksts S  Darbības programma, 

kurai veikta pārbaude 

44. Fonds teksts S  Fonds, kura 

finansējumam veikta 

pārbaude 

45. Pārbaudes plānotais 

datums 
datums S  Plānotais pārbaudes 

veikšanas datums.  

46. Ziņojuma datums datums S  Pārbaudes ziņojuma 

datums 

47. Pārbaudes veicēja 

iestāde  
teksts(150) S  Iestāde, kura veic 

pārbaudi. 

48. Pārbaudes kopējais 

secinājums 
teksts S  Pārbaudes kopējais 

secinājums 

Noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude 

 

49. Pārbaudes veids teksts(20) 

izvēles 

saraksts 

M, O  Pārbaudes veids 

Izvēlas no saraksta 

50. Statuss Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

M,O  Pārbaudes statuss: 

 Plānots 

 Izpildīts 

Izvēlas no saraksta 

51. Plānotais sākuma 

datums 

datums M  Plānotais pārbaudes 

veikšanas datums. 

Jāaizpilda tad, kad tiek 

reģistrēta pārbaude ar 

statusu „Plānots”. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

52. Darbības 

programma 

teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

M, O  Pārbaude veikta norādītās 

DP ietvaros. 

Izvēlas no saraksta. 

53. Pārbaudes numurs teksts(100) M, O  Veiktās pārbaudes 

reģistrācijas numurs 

54. Pārbaudes 

nosaukums 

teksts M, O  Pārbaudes nosaukums 

brīvā tekstā. 

55. Pārbaudes iestāde teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

M, O Iestāde, no 

kuras ir 

lietotājs, 

kurš 

reģistrē 

pārbaudi 

Iestāde, kura veic 

pārbaudi (vai to pasūta) 

Izvēlas no saraksta  

56. Pārbaudes iestādes 

struktūrvienība 

teksts 

izvēles 

saraksts 

M  Pārbaudes iestādes 

struktūrvienība 

Izvēlas no saraksta 

57. Pārbaudes veicēja 

iestāde(reālā) 

teksts M  Iestāde, kura reāli veikusi 

pārbaudi, ja tā nav 

iepriekš minētā 

Pārbaudes iestāde 

58. Pārbaudes veicējs 

(vārds, uzvārds) 

teksts(100) M  Pārbaudes veicēja vārds 

un uzvārds. Laukā var 

tikt ievadīti vairāki 

pārbaudes veicēji, atdalot 

tos ar komatu un atstarpi. 

59. Pārbaudes sākums datums M, O   Pārbaudes reālais sākuma 

datums 

60. Pārbaudes beigas datums M, O   Pārbaudes reālais beigu 

datums 

61. Ziņojuma/ atzinuma 

datums 

datums M, O   Pārbaudes ziņojuma 

datums 

62. Nosūtīts EK 

(ziņojums/atzinums) 

datums M, O   Datums, kad pārbaudes 

ziņojums nosūtīts uz EK 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

63. Vēstules Nr. teksts(20) M, O   Vēstules Nr.,. kurā uz EK 

nosūtīts pārbaudes 

atzinums 

64. Pārbaudes apjoms Teksts(150) M, O   Veiktās pārbaudes 

apjoms.  

65. Pārbaudāmā(-ās) 

iestāde(-es) 

teksts(150) 

izvēles 

saraksts 

M  Iestādes, kuras tiek 

pārbaudītas 

Izvēlas no saraksta vienu 

vai vairākus 

66. Pārbaudāmais fonds Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

M  Fonds, kura NID tiek 

veikta pārbaude 

67. Sertifikācijas 

iestādes apstiprinātie 

izdevumi, LVL 

nauda M  Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie izdevumi 

LVL 

68. Sertifikācijas 

iestādes apstiprinātie 

izdevumi, EUR 

nauda M  Sertifikācijas iestādes 

apstiprinātie izdevumi 

EUR 

69. Pārbaudītie 

izdevumi, LVL 

nauda M  Pārbaudītie izdevumi 

LVL 

70. Pārbaudītie 

izdevumi, EUR 

nauda M  Pārbaudītie izdevumi 

EUR 

71. Izdevumi, kas atzīti 

par 

neattiecināmiem, 

LVL 

nauda M  Izdevumi, kas atzīti par 

neattiecināmiem LVL 

72. Izdevumi, kas atzīti 

par 

neattiecināmiem, 

EUR 

nauda M  Izdevumi, kas atzīti par 

neattiecināmiem EUR 

73. Pārbaudītie 

izdevumi/ izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no sertificētajiem 

izdevumiem ir pārbaudīti 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

74. Neattiecināmie 

izdevumi/ 

Pārbaudītie 

izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no pārbaudītajiem 

izdevumiem ir atzīti par 

neattiecināmiem 

75. Neattiecināmie 

izdevumi/ izdevumu 

deklarācijā iekļautie 

sertificētie izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no sertificētajiem 

izdevumiem ir atzīti par 

neattiecināmiem 

76. Konstatētie trūkumi saraksts S  Saraksts ar pārbaudes 

gaitā konstatētajiem 

trūkumiem 

77. Darbības 

programmas 

slēgšanas procedūra 

teksts M  Darbības programmas 

slēgšanas procedūras 

apraksts 

78. NID atzinums teksts 

izvēles 

saraksts 

M, O  NID atzinums 

Izvēlas no saraksta, kurš 

tiek aizpildīts ar datiem 

no klasifikatora 

„Pārbaudes kopējais 

secinājums” 

79. Komentāri Teksts(250) M  Brīva teksta komentāri 

par veikto pārbaudi 

80. Pārbaudes ziņojums/ 

atzinums 

Teksts(250) 

hipersaite 

M  Laukā iespējams ievietot 

hipersaiti uz pārbaudes 

atzinuma dokumentu 

81. Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

datu ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

82. Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

83. Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis 

otro apstiprināšanu 

Pārbaudes projektu informācijas saraksts 

 

84. Projekta Nr. teksts M, O  Pārbaudītā projekta 

numurs 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

85. Pārbaudītie 

izdevumi, LVL 

nauda M, O  Pārbaudītie izdevumi 

LVL 

86. Pārbaudītie 

izdevumi, EUR 

nauda M, O  Pārbaudītie izdevumi 

EUR 

87. Izdevumi, ko 

pārbaudē atzina par 

neattiecināmiem, 

LVL 

nauda M  Izdevumi, ko pārbaudē 

atzina par 

neattiecināmiem LVL 

88. Izdevumi, ko 

pārbaudē atzina par 

neattiecināmiem, 

EUR 

nauda M  Izdevumi, ko pārbaudē 

atzina par 

neattiecināmiem EUR 

89. Neattiecināmie 

izdevumi/ 

Pārbaudītie 

izdevumi 

daļskaitlis(2) 

% 

S  Cik % no pārbaudītajiem 

izdevumiem ir atzīti par 

neattiecināmiem 

 

 

 

Konstatēto trūkumu saraksts ESFVKSA,  CP, SP vai NID 

pārbaudēm 

Nr. Elementa 
nosaukums 

Elementa 
tips 

E
S
F
V
K
S
A 

C
P 

S
P 

N
I
D 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa 
apraksts 

1.  Konstatētais 

trūkums  

teksts X X X X M  Konstatētā 

trūkuma 

formulējums 
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2.  Trūkuma 

novērtējums 

teksts 

izvēles 

saraksts 

 

  X X M  Konstatētā 

trūkuma 

novērtējums 

Izvēlas no 

saraksta 

3.  Ieteikums 

trūkuma 

novēršanai  

teksts X X X X M, O  Ieteikumi 

konstatētā 

trūkuma 

novēršanai 

Liela apjoma 

teksta lauks 

4.  Ieteikuma 

prioritāte 

teksts 

izvēles 

saraksts 

X X X X M, O  Trūkuma 

novēršanas 

ieteikuma 

prioritāte  

Izvēlas no 

saraksta 

5.  Termiņš 

ieteikuma 

ieviešanai 

datums X X X X M, O  Datums, līdz 

kuram jāievieš 

trūkuma 

novēršanas 

ieteikums 

6.  Atbildīgais(-ie) 

par ieviešanu 

teksts X X X X M  Atbildīgais par 

konstatētā 

ieteikuma 

ieviešanu 

7.  Trūkums 

novērsts 

datums X X X X M  Trūkuma 

novēršanas 

datums 

Aizpilda tad, 

kad trūkums ir 

novērsta 

8.  Pamatojums teksts X X X X M  Novēršanas 

pamatojums 

 

Konstatētās neatbilstības 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1.  Neatbilstības 

ziņojuma lietas 

numurs 

teksts(20) M,O  Neatbilstības ziņojuma lietas 

numurs 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

2.  Institūcija teksts(100) 

izvēles 

saraksts 

M, O  Institūcijas, kas sagatavoja 

un vadošajai iestādei 

iesniedza neatbilstības 

ziņojumu, nosaukums  

Izvēlas no saraksta 

3.  Institūcija – 

reģistrētājs 

Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

M, O Institūcija 

darbinieka

m, kurš 

veic datu 

ievadu 

Institūcija, kura reģistrējusi 

neatbilstību  

Izvēlas no saraksta 

4.  Neatbilstības 

ziņojuma 

sagatavošanas 

datums 

datums M, O   Neatbilstības ziņojuma 

sagatavošanas datums 

5.  Pirmo reizi 

saņemtās 

informācijas, 

kas izraisījusi 

aizdomas par 

notikušu 

neatbilstību, 

datums 

datums M, O   Pirmo reizi saņemtās 

informācijas, kas izraisījusi 

aizdomas par notikušu 

neatbilstību, datums 

6.  Neatbilstības 

veids 

Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

M, O   Neatbilstības veids. Kļūda, 

neatbilstība vai aizdomas par 

krāpšanu vai organizēto 

noziedzību. 

Izvēlas no saraksta 

7.  Neatbilstības 

atklāšanas 

metode 

Teksts(250) M, O  Neatbilstības atklāšanas 

metode 

8.  Neatbilstības 

summa, LVL 

nauda M,O  Neatbilstības summa LVL, 

neieskaitot privāto 

finansējumu 

9.  Neatbilstības 

summa, EUR 

nauda S  Neatbilstības summa EUR, 

neieskaitot privāto 

finansējumu 

10.  Turpmākā 

rīcība 

teksts M  Turpmākās rīcības apraksts.  

Jāparedz ievadīt tekstu 

drukātas pus lapas apjomā. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

11.  Neatbilstību 

gadījums ir/nav 

uzskatīts par 

slēgtu 

izvēles rūtiņa S  Neatbilstību gadījums:  

 ja rūtiņa nav 

atzīmēta, tad atvērts; 

 ja rūtiņa atzīmēta, tad 

ir slēgts.  

12.  Neatbilstības 

summas 

sadalījums 

saraksts S  Neatbilstības summas 

sadalījums pa finansējuma 

avotiem. 

13.  Neatbilstību 

ziņojumi 

saraksts S  Saraksts ar neatbilstības 

ziņojumiem 

14.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis datu 

ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

15.  Apstiprināts datums S  Datums, kad veikta otrā 

apstiprināšana 

16.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 

Neatbilstības summas sadalījuma saraksta elementi 

 

17. Finansējuma 

avots 

teksts  S  Finansējuma avota 

nosaukums 

18. Proporcija % daļskaitlis S  Finansējuma proporcija, 

ņemta no projekta 

finansējuma plāna datiem. 

19. Automātiski 

sadalītā 

neatbilstības 

summa, LVL 

nauda S  Automātiski sadalītā 

neatbilstības summa 

finansējuma avotam, LVL 

20. Automātiski 

sadalītā 

neatbilstības 

summa, EUR 

nauda S  Automātiski sadalītā 

neatbilstības summa 

finansējuma avotam, EUR 

21. Neatbilstības 

summa, LVL 

nauda M Automātisk

i sadalītā 

neatbilstība

s summa 

LVL 

Manuāli rediģētā 

neatbilstības summa 

finansējuma avotam, LVL 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes 
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

22. Neatbilstības 

summa, EUR 

nauda M Automātisk

i sadalītā 

neatbilstība

s summa 

EUR 

Manuāli rediģētā 

neatbilstības summa 

finansējuma avotam, EUR 

Neatbilstības ziņojuma saraksta elementi 

 

23. Neatbilstības 

ziņojuma lietas 

Nr. 

teksts(20)  M, O  Neatbilstības ziņojuma lietas 

Nr. 

24. Gads vesels 

skaitlis 

izvēles 

saraksts 

M, O Iepriekšējā 

ceturkšņa 

gads 

Gads, par kuru sagatavots 

neatbilstības ziņojums 

Izvēlas no saraksta. Saraksts 

aizpildīts ar gadiem no 2007 

līdz 2020. 

25. Ceturksnis vesels 

skaitlis 

izvēles 

saraksts 

M, O Iepriekšējai

s ceturksnis 
Ceturksnis, par kuru 

sagatavots neatbilstības 

ziņojums 

Izvēlas no saraksta. 

Aizpildīts ar vērtībām no 1 

līdz 4. 

26. Vēstules nr. teksts(20) M  Neatbilstības ziņojuma EK 

vēstules numurs 

27. Vēstules datums datums M  Neatbilstības ziņojuma EK 

vēstules nosūtīšanas datums 

28. Neatbilstības 

ziņojums 

teksts 

hipersaite 

M, O  Saite uz ārējo sistēmu, kur 

glabājas neatbilstības 

ziņojuma elektroniskā versija 

 

 

Atgūstamie un atgūtie neatbilstoši veiktie izdevumi 

Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

1.  Lēmuma 

datums 

datums 

izvēle no 

kalendāra 

M, O  Lēmuma, par summas 

atgūšanu, pieņemšanas 

datums  
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

2.  Lēmuma 

numurs 

teksts(50) M, O  Lēmuma, par summas 

atgūšanu, numurs. 

3.  Institūcija Teksts(250) A, S  Institūcijas nosaukums, kura 

pieņēmusi lēmumu par 

atgūšanu. 

Aizpildās automātiski AI/SI 

faktisko nosaukumu  no 

aktivitātes/apakšaktivitātes 

iesaistīto institūciju saraksta. 

4.  Atgūšanas veids teksts 

izvēles 

saraksts 

M, O  Finansu līdzekļu atgūšanas 

veids 

Izvēlas no saraksta 

5.  Plānotais 

atgūšanas 

datums 

datums M  Datums, kad lēmumā par 

atgūšanu plānota maksājuma 

atgūšana. 

6.  Atgūstamā 

summa, LVL 

nauda M, O  Atgūstamā summa LVL 

7.  Atgūstamā 

summa, EUR 

nauda A  Atgūstamā summa EUR 

Automātiski konvertē no 

„Atgūstamās summas LVL” 

pēc ECB kursa, kurš bijis 

spēkā lēmuma par atgūšanu 

pieņemšanas datumā. 

8.  Atgūtā summa, 

LVL 

nauda S  Atgūtā summa LVL 

Summējas no atgūto summu 

saraksta 

9.  Atgūtā summa, 

EUR 

nauda S  Atgūtā summa EUR 

Summējas no atgūto summu 

saraksta 

10.  Atgūstamās un 

atgūtās summas 

sadalījums 

saraksts S  Atgūstamās summas 

sadalījumā pa finansējuma 

avotiem. 

11.  Atgūšanas 

datums 

datums M  Finansu līdzekļu atgūšanas 

datums.  

12.  Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis datu 

ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

13.  Apstiprinājis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis otro 

apstiprināšanu 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

Atgūstamās un atgūtās summas sadalījuma saraksta elementi 

 

14. Finansējuma 

avots 

teksts (250) S  Finansējuma avota 

nosaukums 

15. Proporcija % daļskaitlis  S  Finansējuma proporcija, 

ņemta no projekta 

finansējuma plāna datiem. 

16. Atgūstamā 

summa, LVL 

nauda S  Atgūstamā summa 

finansējuma avotam, LVL 

17. Atgūstamā 

summa, EUR 

nauda S  Atgūstamā summa 

sadalījumā pa finansējuma 

avotam, EUR 

18. Atgūtā summa, 

LVL 

nauda S  Atgūtā summa finansējuma 

avotam, LVL 

19. Atgūtā summa, 

EUR 

nauda S  Atgūtā summa finansējuma 

avotam, EUR 

Atgūto maksājumu saraksts 

 

20. Atgūšanas 

datums 

datums 

izvēle no 

kalendāra 

M, O  Datums, kad konkrētā 

summa atgūta  

21. Atgūšanas veids Teksts(250) 

izvēles 

saraksts 

M, O Tāds pats, 

kā norādīts 

atgūstamaj

am 

maksājuma

m 

Finansu līdzekļu atgūšanas 

veids 

Izvēlas no saraksta 

22. Ieturēts no 

maksājuma 

teksts(100) M  Ja atgūšanas veids ir izvēlēts 

“ieturēšana no nākamā 

maksājuma” norāda, no kura 

maksājuma neatbilstoši 

veikto izdevumu summa ir 

ieturēta. 

23. Atgūtā summa, 

LVL 

nauda M,O  Atgūtā summa LVL. 

24. Atgūtā summa, 

EUR 

nauda A  Atgūtā summa EUR.  

Automātiski konvertē no 

„Atgūtās summas LVL” pēc 

ECB kursa, kurš bijis spēkā 

atgūšanas datumā. 
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Nr. 
Elementa 

nosaukums 
Elementa 

tips 

Aiz-
pildes  
veids 

Noklusētā 
vērtība 

Elementa apraksts 

25. Ievadījis teksts(100) S  Darbinieks, kurš veicis datu 

ievadu (pirmo 

apstiprināšanu) 

 


