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1 IEVADS 

1.1 Dokumenta mērķis 

Dokumenta mērķis ir aprakstīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-
2020. gadam (turpmāk – KPVIS) biznesa funkcionalitāti. KPVIS nodrošina Eiropas Savienības 
(turpmāk – ES) fondu īstenošanai un vadībai nepieciešamo datu uzkrāšanu un pieejamību. Tās 
galvenie mērķi: 

 nodrošināt iespēju ievadīt un apstrādāt ES finansējumu saņēmēju, projektu 
iesniedzēju iesniegtos projektu iesniegumus; 

 veikt ES finansējumu saņēmēju maksājuma pieprasījumu apkopošanu un apstrādi; 

 nodrošināt ērtu piekļuvi informācijai par projektu realizāciju, lai varētu veikt 
uzraudzību un kontroli; 

 KPVIS tiek nodrošināta savietojamība ar lietvedības sistēmu DocLogix, 

 iespēju veidot pārskatus un tos eksportēt uz Excel. 

Lietotāju rokasgrāmatas mērķauditorija ir Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, ministriju, 
Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts kases, Republikas pilsētu 
pašvaldību un citu normatīvajos aktos noteikto iestāžu darbinieki, kas izmantos KPVIS. 

Lietotājiem, kas šo dokumentu izmanto, jābūt pieredzei darbā ar Windows, MS Office un kādu 
no pārlūkprogrammām (Internet Explorer, Chrome vai Firefox). 

KPVIS piekļuves adrese https://kpvis.esfondi.lv  

Sistēmu ieteicams izmantot vienā atvērtā interneta pārlūkprogrammā vienā cilnē uz vienas 
darbstacijas. 

1.2 Lietojamība 

KPVIS prasības paredz, ka lietotāja datorā jābūt uzstādītai interneta pārlūkprogrammai. KPVIS 
ir testēta un sekmīga lietošana tiek garantēta ar šādām interneta pārlūkprogrammām: 

 Internet Explorer v.10 

 Internet Explorer v.11 

 Chrome v.34 

 Firefox v.30 

Darbam ar KPVIS nav nepieciešama specifiska, trešo pušu programmatūra, izņemot – lai atvērtu 
dokumentu pielikumus. 

KPVIS funkcionalitāte netiek garantēta lietotājiem, kas lieto citas pārlūkprogrammas. KPVIS nav 
paredzēta lietošanai mobilajos tālruņos un planšetdatoros. 

 

1.3 Lietotie saīsinājumi un termini 

CFLA Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 
DP Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 
EK Eiropas Komisija 
EK MP Maksājumu pieteikums 
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
ES Eiropas Savienība 
ES fondi Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Kohēzijas fonds 
ESF Eiropas Sociālais fonds 
FM Finanšu ministrija 
FS Finansējuma saņēmējs 
HP Horizontālie principi 
IUB Iepirkumu uzraudzības birojs 
IP Iepirkuma pārbaudes 

https://kpvis.esfondi.lv/
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IPr Ieguldījumu prioritāte 
JNI Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva 
KF Kohēzijas fonds 
KPVIS Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēma 2014. – 2020.gadam 
KS Kontu slēgums 
MK Ministru kabinets 
MP 
NMR 

Maksājuma pieprasījums 
Nodokļu maksātāju reģistrs 

NPF Nacionālais publiskais finansējums 
NVI Neatbilstoši veiktie izdevumi 
OLAF Eiropas Krāpšanas apkarošanas birojs 
PBF Pašvaldības budžeta finansējums 
PI Projekta iesniegums 
PF Privātais finansējums 
PMPIG Plānotais MP iesniegšanas grafiks 
PPĪV Pārbaudes projekta īstenošanas vietās 
  
PV Prioritārais virziens 
PVN Pievienotās vērtības nodoklis 
RI Revīzijas iestāde 
SAM Specifiskais atbalsta mērķis 
SAMP Specifikā atbalsta mērķa pasākums 
SEI Sertifikācijas iestāde 
UR Uzņēmumu reģistrs 
VBF Valsts budžeta finansējums 
VI Vadošā iestāde 
VID Valsts ieņēmumu dienests 
VK Valsts kase 
VZD Valsts zemes dienests 
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2 SISTĒMAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI 

2.1 Pieslēgšanās sistēmai 

Lietotājam, pirmo reizi pieslēdzoties sistēmai, nepieciešams iepazīties un apstiprināt sistēmas 
lietošanas noteikumu ievērošanu. Sistēmas lietošanas noteikumi lietotājam pieejami gan 
latviešu valodā, gan angļu valodā, izmantojot valodu pārslēgšanas pogas <LV> un <ENG>. 

2.2 Sistēmas struktūra 

Sistēmas pamatā ir 6 līmeņu strukturālais koks atbilstoši nacionālā līmeņa plānošanas 
dokumentu hierarhijai. Zemāk ir redzams līmeņu uzskaitījums sākot ar augstāko: 

1. Darbības programma (DP); 
2. Prioritārais virziens (PV); 
3. Ieguldījumu prioritāte (IPr); 
4. Specifiskais atbalsta mērķis (SAM); 
5. Specifiskā atbalsta mērķa pasākumi (SAMP); 
6. Kārta. 

FM  atbildīgais darbinieks struktūru definē atbilstoši nepieciešamajām prasībām un nav 
nepieciešams nodefinēt visus 6 līmeņus, attiecīgi, zemākais līmenis varbūt SAM, SAMP vai kārta. 
Projektus pievieno pie zemākā nodefinētā līmeņa. Dokumentā turpmāk tiks izmantots jēdziens 
“virsprojekta līmenis”, kas ir zemākais nodefinētais struktūras līmenis, kuram ir iespējams 
pievienot projektu (attiecīgi  SAM, SAMP vai kārta). 

Daudzās no sistēmas sadaļām augšējā kreisajā stūrī ir redzams ceļš, no DP līdz konkrētajam 
līmenim, ar kuru patlaban strādā lietotājs. 

 
2-1 Sistēmas hierarhija 

 
Virzot peles kursoru uz jebkuru no līmeņa numuriem, ir iespējams redzēt pilnu tā nosaukumu. 
Uz augstākiem līmeņiem lietotājs var pāriet, uzspiežot uz attiecīgo līmeņa numuru. 

2.3 Datu apstiprināšana – „4 acu princips” 

Vairākās sistēmas sadaļās ir iestrādāts „4 acu princips” - viens lietotājs datus ievada un labo, 
otrs – apstiprina. Šāds mehānisms ir, piemēram, DP, PV, SAM apakšsadaļās un citās formās. 

Katrā sadaļā, kuras datus paredzēts apstiprināt, apakšā zem visiem ievadlaukiem ir redzama 
sadaļas apstiprinājuma daļa, kurā uzrādās lietotājs, kurš ir ievadījis datus (pēdējo reizi 
saglabājis) un datumu/laiku, kad tas izdarīts un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un 
apstiprināšanas datums un laiks. Ja sadaļa vēl nav apstiprināta vai pēc apstiprināšanas tā ir 
atkārtoti labota, tad apstiprinājumu daļā nebūs redzams ieraksts par apstiprināšanu. 

Lai redzētu vēsturi par sadaļas datu labošanu un apstiprināšanu, jāklikšķina uz saites 
<[Detaļas]>. Kamēr konkrētā sadaļa nav apstiprināta, formas augšpusē par to būs redzams 
paziņojums un ievadlaukiem tiks attēlots sarkans fons. 

Lai sadaļas datus apstiprinātu, jāklikšķina uz pogas <Apstiprināt>. Lietotājam, kurš ievadīja 
datus (pēdējo reizi saglabāja), nebūs iespējams apstiprināt sadaļu, jo poga <Apstiprināt> būs 
atspējota. 

Iepriekšējās apstiprinātās versijas iespējams apskatīt apstiprinājuma daļā, izvēloties attiecīgo 
versiju pēc datuma un nospiežot pogu “Skatīt”. 

Datu ievades līmeņi, kuros ir ievadīti un saglabāti dati, bet tie nav apstiprināti, sistēmā ir 
iekrāsoti dzeltenā krāsa. 
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2-2 Neapstiprinātie dati 

2.4 Pogu <Atcelt> un Atgriezties> funkcionalitāte 

Pēc pogas <Atcelt> nospiešanas, tiek atceltas veiktās un nesaglabātās izmaiņas. 

Savukārt poga <Atgriezties> ir dinamiska un darbojas šādi: 

 kad lietotājs pieslēdzas sistēmai, tiek piefiksēta forma, kura atveras pēc pieslēgšanās; 

 verot vaļā dažādas formas, sistēma piefiksē visu, kur lietotājs bijis; 

 spiežot pogu <Atgriezties>, tiek atvērta iepriekšējā forma, bet ir daži speciālie gadījumi: 
- ja, piemēram, no saraksta atver projektu (vai SAM/kārtu/lietotāja datus utt.), tad 

visas projekta sadaļas tiek uzskatītas par vienu lielu formu. Tas nozīmē, ka var vērt 
vaļā projekta sadaļas, un nospiežot <Atgriezties>, tiks atvērts projektu saraksts 
(forma, no kuras atvēra projektu); 

- ja jebkurā projekta (SAM/lietotāja/maksājumu pieteikumu utt.) sadaļā ar sarakstu 
tiek atvērta cita ievadforma, piemēram, MP, tad var spiest  pa MP lapām – tās visas 
tiek uzskatītas par vienu ievadformu. Nospiežot <Atgriezties>, tiks atvērts MP 
saraksts; 

- ja ir skatīšanās forma, kurā var nospiest pogu <Labot> (piemēram, Projekta budžets), 
tad labošanas formā poga <Atgriezties> atvērs skatīšanās formu. 

2.5 Pogas <Dzēst> funkcionalitāte 

Pēc pogas <Dzēst> nospiešanas, tiek dzēsts izvēlētais objekts.  

Ja objektam ir piesaistīti citi objekti, tad objektu nav iespējams dzēst, pirms nav atsaistīti citi 
objekti. Sistēma ar informatīvā teksta palīdzību informē lietotāju par piesaistītajiem objektiem. 

 

2.6 Ierobežojumi teksta ievades laukiem 

Teksta ievades laukiem sistēmā vietām ir ierobežojumi ievadāmo zīmju skaitam.  

 
2-3 Datu lauku zīmju skaita ierobežojumi 

Ierobežojums aiz lauka redzams divu skaitļu veidā, kur pirmais skaitlis norāda atlikušo zīmju 
skaitu un otrais skaitlis norāda maksimālo iespējamo zīmju skaitu. 

2.7  Dīkstāve 

Ja KPVIS lietotājs nav strādājis ar sistēmu vismaz 30 minūtes, tad lietotājam uz ekrāna tiek 
atvērts paziņojums par darba sesijas beigām ar laika atskaiti līdz sesijas pārtraukumam – 1 
minūtes. Lietotāja darba sesijas ilgumu un laika atskaites līdz sesijas beigām ilgumu sistēmas 
administrators var definēt sistēmas parametros. 
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2-4 Paziņojums par sesijas beigām 

 
Formā tiek uzrādīta atskaite līdz brīdim, kad darba sesija tiks pārtraukta. Ja šajā laikā netiek 
veikta nekāda darbība ar sistēmu, tad lietotāja sesija tiks pārtraukta un tiks atvērta lietotāja 
autentifikācijas forma. 

Lai turpinātu darbu ar sistēmu, nepieciešams nospiest pogu <Turpināt> – tiks atvērta forma, ar 
kuru lietotājs bija strādājis. 

Lai pabeigtu darbu ar sistēmu, nepieciešams nospiest pogu <Atslēgties> – tiks atvērta lietotāja 
autentifikācijas forma. 

2.7 Paroles maiņa 

Paroles maiņu sistēmā var veikt tikai lietotājs, kurš sistēmā ir autentificējies, manuāli ievadot 
lietotājvārdu un paroli. Windows AD lietotājiem sistēmā paroli nomainīt nav iespējams. 
Ja sistēmas lietotājam ir nepieciešams nomainītu paroli, tad sistēmas galvenā logā labajā 

augšējā stūrī pie lietotāja vārda un uzvārda ir jānospiež ikona . Tiek atvērts logs paroles 
maiņai. 

 
2-5 Paroles maiņas logs 

Jaunajai parolei ir jāsastāv no vismaz deviņām zīmēm – t.sk. latīņu alfabēta maziem un lieliem 
burtiem (a-z, A-Z), vismaz viena cipara un vienas speciālas zīmes (-[]{}\;’,./~!@#$%^&*()_+ | 
:’’<>?). Svarīgi, lai paroli būtu grūti atpazīt vai uzminēt. Tā nedrīkst sastāvēt no zīmju 
kombinācijām, kas būtu saistāmas ar darba vidi vai personīgo dzīvi. Parole nedrīkst sakrist ar 
lietotājvārdu un to nedrīkst izmantot citām sistēmām. 

Mainot paroli, jaunā parole nedrīkst sakrist ar piecām lietotāja iepriekš izmantotajām parolēm. 
Paroli obligāti jāmaina reizi ceturksnī, bet ne biežāk kā divas reizes diennaktī. 

Pēc pogas [Saglabāt] nospiešanas parole ir nomainīta. Ja lietotājs nevēlas mainīt paroli, 
jānospiež poga [Atcelt]. 

Sistēma lapas augšējā labajā stūrī rādīs atlikušo dienu skaitu (sākot no 7 dienām) līdz paroles 
termiņa baigām. 
 
Pieslēdzoties ar paroli, kurai ir beidzies derīguma termiņš, tā ir jānomaina, lai būtu iespējams 
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strādāt ar sistēmu. 

Izstrādāta funkcionalitāte, lai KPVIS iekšējo vidi var lietot arī angļu valodā (vēl nav pārtulkoti 
datu lauki). 

 

2.8 Dokumentu failu augšupielāde 

Sistēmā dažādās vietās brīvi ir iespējams pievienot un apskatīt saistītos dokumentus.  

 

 

1. att.  Dokumentu augšupielāde 

Formas sadaļā Augšupielādētie faili tiek attēlota augšupielādēto dokumentu tabula ar šādām 
kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Faila nosaukums  Automātiski tiek attēlots pievienotā dokumenta nosaukums - 
pievienošanas režīmā faila nosaukums ir labojams; 

Faila izmērs  Automātiski tiek attēlots pievienotā dokumenta izmērs; 

Komentārs  Teksta ievadlauks komentāra ievadei; 

Lietotājs  Automātiski tiek attēlots sistēmas lietotāja, kurš ir veicis dokumenta 
augšupielādi, vārds un uzvārds; 

Pievienošanas laiks  Automātiski tiek attēlots datums un laiks, kad fails ir augšupielādēts 
sistēmā. 

 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Pievienot failus. Nospiežot 
pogu <Pievienot failus> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta augšupielādei. 
Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo dokumentu un pievienojis to, pievienoto 
dokumentu tabulā attiecīgā ieraksta faila nosaukums ir labojams. Pēc datu saglabāšanas 
augšupielādētā dokumenta nosaukums vairs nav mainās, tā nosaukums tiek attēlots kā 
hipersaite, kura nodrošina attiecīgā dokumenta lejupielādi tā apskatei. 

Dokumentu tabulā pie dokumenta ieraksta tiek attēlota poga <Dzēst>, kuru nospiežot 
lietotājam tiek atļauts dokumentu dzēst  no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek 
pārvaicāts Vai vēlaties dzēst failu? ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais 

Obligāti pievienojamo dokumentu sarakstu skatīt Biznesa rokasgrāmatas 4. sadaļā “Datu ievades 
termiņi” 
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ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no 
tabulas netiek dzēsts. 

Zem pievienoto dokumentu tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, 
<Atgriezties>. 

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes 
gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. 

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek 
atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī. 
 
Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz 
iepriekš aplūkoto lapu. 
 
Sistēmā tiek uzkrāta informācija par lietotājiem, kuri ir veikuši pievienoto dokumentu 

lejupielādi. Lai aplūkotu šo informāciju, nepieciešams noklikšķināt uz ikonas  pie attiecīgā 
dokumenta nosaukuma kolonnā Faila nosaukums. 

 
2. att.  Dokumentu lejupielādes vēsture 

FoPar lietotājiem, kuri ir lejupielādējuši dokumentus, tiek uzkrāta šāda informācija: 
 

Darbības veids  Vienmēr tiek attēlota vērtība ‘Skatīts’; 

Darbības laiks  Tiek attēlots datums un laiks ar precizitāti līdz sekundēm, kad 
lietotājs ir veicis dokumenta lejupielādi; 

Objekta nosaukums  Vienmēr tiek attēlota vērtība ‘Fails’; 

Lietotājs  Tiek attēlots lietotāja, kurš lejupielādējis dokumentu, vārds un 
uzvārds. 

 
Ja lietotājs, kurš ir veicis dokumenta lejupielādi, ir eksperts – vērtētājs (lietotāja datos ir 
norādīta iestāde ‘Eksperts (vērtētājs)’), tad šī lietotāja vārds un uzvārds tiek attēlots tikai tiem 
lietotājiem, kuriem sistēmā ir tiesības ‘Redzēt ekspertus’, bet pārējiem tiek uzrādīts teksts 
‘Eksperts (vērtētājs)’. 

2.9 Darbību audits 

KPVIS lietotāja veiktās darbības tiek fiksētas audita pierakstos. Jebkurā ekrāna formā veiktās 

lietotāja darbības ir iespējams aplūkot nospiežot ikonu  . Tiks atvērta forma, kas satur 
lietotāja darbību audita pierakstu tabulu par konkrēto sadaļu vai ierakstu. Ja labošanas formā 
ir vairāki ieraksti, piemēram, projekta budžeta formā, tad audita vēsturē parādīsies viena rinda 
par katru datu bāzē saglabāto vai dzēsto ierakstu. 
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2-6 Darbību audita tabula 

 
Tabula satur šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Darbības veids Darbības veids, kādu attiecīgais lietotājs ir veicis 

Darbības laiks Datums un laiks, kad lietotājs attiecīgo darbību sistēmā ir veicis 

Objekta nosaukums Sistēmas objekts, ar kuru lietotājs sistēmā ir strādājis 

Lietotājs Lietotāja vārds un uzvārds, kurš attiecīgo darbību sistēmā ir veicis 

Iespējami sekojoši darbību veidi: 

- Pievienots (pievienots jauns ieraksts); 
- Labots (labots esošs ieraksts); 
- Dzēsts. 

2.10 Problēmu/incidentu un datu labošanas pieteikumu reģistrēšana 

KPVIS lietotāji par problēmām, kļūdām un incidentiem var ziņot VIS atbalsta grupai, reģistrējot 
IT pieteikumu. 

 

IT pieteikumu var reģistrēt sistēmas augšējā labajā stūrī nospiežot uz dzeltena trīsstūra ikonas 
ar izsaukuma zīmi: 

 
2-7 IT pieteikuma reģistrēšana 

Lietotājam tiks atvērts jauns logs ar šādiem datu ievades laukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Īss apraksts Ieraksta problēmas īsu aprakstu (līdz 255 zīmes garu) 

Izvērsts apraksts Apraksta problēmu plašāk (sniedzot nepieciešamo informāciju, 
piemēram, veiktajām darbībām) (līdz 4000 zīmes garu) 

Pieteicējs Datu lauks tiek aizpildīts automātiski ar sistēmas lietotāja vārdu 
un uzvārdu 

Informācijas sistēmas 
nosaukums 

Datu laukā automātiski ir “Kohēzijas politikas fondu vadības 
informācijas sistēma 2014-2020 gadam” 

IT pieteikumu nepieciešams obligāti reģistrēt ja lietotājs pieļāvis tehnisku datu ievades kļūdu un 
tā rezultātā nepieciešams dzēst sistēmā ievadītos datus (piemēram, projektu vadītājs ir ievadījis 
pārbaudi pie cita projekta vai atkārtoti ievadījis sistēmā jau esošu pārbaudi). Citos gadījumos (ne 
tehniskas kļūdas gadījumā) datu precizēšana ir jāveic KP VIS uzstādot attiecīgo statusu 
(piemēram, pārbaudes statuss tiek mainīts uz “Anulēts”) lai nodrošinātu lēmuma pieņemšanas 
procesa un datu ievades/precizēšanas izsekojamību. 
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Ziņot par rezultātu Atzīme, vai lietotājs vēlas saņemt informāciju (automātisku 
sistēmas e-pastu) par pieteikuma slēgšanu. Ja ieliek ķeksi, tad 
lietotājam, kas iesniedza pieteikumu un piekrita informācijas par 
pieteikuma slēgšanu saņemšanai, tiek sūtīts e-pasts. 

Steidzamība Norāda pieteikuma steidzamību. Augsta – rada risku, ka nevar 
veikt svarīgu darbību, risinājums nepieciešams steidzami; vidēja 
– rada risku, ka var kavēties darbību izpilde, risinājums ir 
nepieciešams, bet nav steidzami, zema – nerada risku, ka var 
tikt pārtrauktas vai kavētas darbības, risinājumu var gaidīt, jo ir 
zināmi alternatīvi pagaidu risinājumu 

Pieteikuma pielikumi Pieteikumam var pievienot vienu vai vairākus pielikumus. 
Nospiež <Atlasīt failu>, izvēlas un nospiež <Pievienot> 

 
Pēc nepieciešamās informācijas aizpildīšanas, jāspiež poga <Saglabāt> un sekmīga rezultāta 
gadījumā lietotājam zaļā krāsā parādīsies sistēmas paziņojums. 

 
2-8 IT pieteikuma sekmīga reģistrēšana 

2.11 Organizāciju datu pieprasīšana no ārējiem reģistriem 

Sistēmā laukos, kuros ir paredzēts ievadīt organizācijas reģistrācijas numuru / nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numuru,  sākotnēji organizācijas dati tiek pieprasīti no ārējie reģistriem. 
Ievadot šādā laukā reģistrācijas numuru un noklikšķinot uz jebkuras citas formas vietas vai 
nospiežot pogu <Ielasīt datus>, sistēma centīsies atrast atbilstošu juridisko personu no 
Uzņēmuma Reģistra datiem, balstoties uz norādīto reģistrācijas numuru. Ja informācija par 
juridisko personu netiek atrasta Uzņēmuma reģistra datos, tad tā tiek meklēta VID nodokļu 
maksātāju reģistra datos. Ja atbilstība tiks atrasta kādā no reģistriem, datu lauki, kas satur 
organizācijas informāciju, tiks automātiski aizpildīti un tos turpmāk nevarēs labot. Ja nevienā 
no reģistriem atbilstība netiks atrasta, lietotājam tiks parādīts informatīvs paziņojums, ka pēc 
norādītā reģistrācijas numura dati netika atrasti. 
 

 
3. att. - Juridiskā personas pievienošanas paziņojums, kad dati nav atrasti Uzņēmuma 

Reģistrā 

Pēc paziņojuma aizvēršanas, nospiežot pogu <Labi> vai krustiņu paziņojuma augšējā, labējā 
stūrī, lietotājam būs iespēja manuāli aizpildīt pārējos laukus ar informāciju par organizāciju. 
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3 DARBĪBAS PROGRAMMAS SATURS 

3.1 Darbības programmas pamatdati 

Darbības programma  saite <Labot> vai <Skatīt> 

Sistēmā nodefinētās darbības programmas tabulas uzskaitījuma veidā ir redzamas šajā sadaļā.  

Atverot DP <Skatīt> vai <Labot> režīmā, kreisajā pusē parādās izvēlne ar DP apakšsadaļām 
Pamatdati, Finansējums, Rādītāji un DP finansēšanas plāns.  

Apakšsadaļā Pamatdati ir šādi datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

CCI kods DP kopīgais identifikācijas kods 

Nosaukums DP nosaukums 

Nosaukums angliski DP nosaukums angliski 

Apstiprināts EK DP apstiprināšanas datums 

EK lēmuma Nr. EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP 

Spēkā no DP vai pēdējo DP grozījumu, ja tādi bijuši, spēkā stāšanās 
datums 

Spēkā līdz DP beigu datums 

Sadarbības iestāde Normatīvajos aktos noteiktā sadarbības iestādes funkciju 
pildošā iestāde 

Reģiona kategorija Latvijas reģiona NUTS 2 kods 

Valūta DP izmantotā valūta (pēc noklusējuma EUR) 

Grozījumu datums EK lēmuma datums, ar kuru groza DP. Datumu ievada 
manuāli, izmantojot iestrādāto kalendāru.  

EK lēmums ar kuru 
apstiprināti grozījumi 

EK lēmuma Nr., ar kuru groza DP. Ierobežota garuma  teksta 
lauks (20 simboli). 

3.2 Darbības programmas finansējums 

Darbības programma  saite <Labot> vai <Skatīt>  Finansējums 

Atverot finansējuma sadaļu skatīšanās režīmā, redzams Programmas finansējuma datums un 
tabula, kurā pa finansējuma avota veidiem sadalīts DP apstiprinātā finansējuma kopsumma, 
Virssaistību kopsumma, Apstiprināto projektu kopsumma, kā arī Atlikušā finansējuma 
kopsumma sadalījumā pa finansējuma avotiem. 

Finansējumu sadaļa sākotnēji tiek attēlota skatīšanās režīmā. Lai veiktu labojumus piešķirtajā 
finansējumā, ir jānospiež poga <Labot finansējumu>. 

Formā tiek attēlots DP finansējums labošanas režīmā ar šādiem aizpildāmajiem datu laukiem 
(tikai kolonnai Finansējums EUR): 

Datu lauks Nr. Apraksts 

ERAF 1 DP apstiprinātais pieejamais ERAF 
finansējums 

ESF 2 DP apstiprinātais pieejamais ESF finansējums 

KF 3 DP apstiprinātais pieejamais KF finansējums 

Eiropas Savienības fondu 
finansējums 

4 =1+2+3 

JNI 5 DP apstiprinātais pieejamais JNI finansējums 

Nacionālais publiskais finansējums 6 DP apstiprinātais pieejamais NPF 
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Publiskās attiecināmās izmaksas 7 =4+5+6 

Privātās attiecināmās izmaksas 8 DP apstiprinātais Privāto attiecināmo izmaksu 
finansējums. 

Kopējās attiecināmās izmaksas 9 =7+8 

 
Programmas finansējuma datums – DP apstiprināšanas datums, vai pēdējo DP grozījumu 
datums, ja tādi bijuši.  

ES fondu finansējuma zemākajos līmeņos tiek nodrošināta kontrole, kas neļauj projektam 
nomainīt statusu uz “Līgums”, ja virsprojekta līmenī nepietiek finansējums. 

3.3 Darbības programmas finansēšanas plāns 

Darbības programma  saite <Labot>  DP finansēšanas plāns 

Formā tiek attēlots DP finansēšanas plāns ar iespēju manuāli ievadīt plānoto finansējumu pa ES 
fondu finansējuma avotiem gadu griezumā no 2014.gada līdz 2024.gadam. 

3.4 Prioritārā virziena pamatdati 

Atverot prioritāro virzienu <Skatīt> vai <Labot> režīmā, kreisajā pusē parādās izvēlne ar virzienu 
apakšsadaļām Pamatdati, Finansējums un Rādītāji.  

Darbības programma  Prioritārie virzieni  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Pamatdati  

Apakšsadaļā Pamatdati ir šādi datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs PV numurs 

Nosaukums PV nosaukums 

Nosaukums angliski PV nosaukums angliski 

Līdzfinansējuma likme % PV līdzfinansējuma likme 

3.5 Prioritārā virziena finansējums 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  saite <Skatīt> vai <Labot> Finansējums 

Sadaļā tiek attēlots PV finansējums sadalījumā pa avotiem. Finansējuma dati tiek attēloti 
kolonas veidā.  

Datu lauks Apraksts 

Finansējuma avota veids Avoti, no kuriem ir piešķirts finansējums 

Finansējums DP līmenī ievadītais un apstiprinātais prioritārā virziena 
finansējums 

Virssaistības EUR Papildu saistības veikt maksājumus no valsts budžeta 
attiecināmo izdevumu segšanai, kas pārsniedz Eiropas 
Savienības fonda finansējuma un attiecināmā valsts budžeta 
līdzfinansējuma summu 

Apstiprināts projektos EUR Finansējums, kas ticis izlietots apstiprinātajos projektos 

Atlikušais finansējums EUR Finansējums – Virssasitības – Apstiprinātais finansējums 
projektos 

Sasnieguma ietvara mērķis 
2018.gadā 

Ievadīta DP snieguma ietvara vērtība, kas ir sertificēto 
izdevumu apjoms 

Finansējumu ir iespējams labot nospiežot pogu <Labot>. 
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3.6 Ieguldījumu prioritātes pamatdati 

Atverot IPr <Skatīt> vai <Labot> režīmā, kreisajā pusē parādās izvēlne ar virzienu apakšsadaļām 
Pamatdati, Finansējums un Rādītāji.  

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  saite <Skatīt> vai  
<Labot>  Pamatdati  

Apakšsadaļā Pamatdati ir šādi datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Kods IPr numurs 

Nosaukums IPr nosaukums 

Nosaukums angliski IPr nosaukums angliski 

3.7 Intervences kategorijas 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  saite <Skatīt> vai 
<Labot>  Intervences kategorijas 

Formā skatīšanās režīmā redzama tabula, kas satur summāro informāciju par ieguldījuma 
prioritātes zemākajos līmeņos pievienotajām intervences kategorijām. Ieguldījumu prioritātes 
finansējums. 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  saite <Skatīt> vai 
<Labot>  Finansējums 

Sadaļā tiek attēlots IPr finansējums pa finansējumu avotiem. Datu lauku vērtības tiek summētas 
no zemākiem līmeņiem.  

3.8 Virsprojekta līmenis 

SAM, SAMP un kārtu līmeņos ievadāmie dati atšķiras tikai ar atsevišķiem laukiem, tāpēc zemāk 
norādītā informācija par datu laukiem un to aizpildīšanu ir attiecināma ne tikai uz SAM datiem, 
bet arī SAMP un kārtām.  

Visi pamatdati izņemot laukus “Nosaukums”, “Numurs”, “Nosaukums angliski”, “Mērķa grupa”, 
“Mērķi”, “Atbalstāmās darbības” vai kur tas ir norādīts atsevišķi, ir aizpildāmi tikai virsprojekta 
līmenī. Augstākos līmeņos attēlojas zem šī līmeņa ievadīto virsprojekta līmeņu apkopojums, 
piemēram, SAMP līmenī attēlosies, ka 1.kārtā finansējuma saņēmējs ir pašvaldības iestāde un 
2.kārtā valsts iestāde.  

3.9 Specifiskā atbalsta mērķa pamatdati 

Atverot SAM <Skatīt> vai <Labot> režīmā, kreisajā pusē parādās izvēlne ar virzienu 
apakšsadaļām Pamatdati, Horizontālie principi, Intervences kategorijas, Finansējums, 
Rādītāji, Veidlapas uzstādījumi, Risku izvērtējums – šī sadaļa tiek attēlota tikai tādā gadījumā, 
ja SAM nākamais līmenis ir projekti vai arī ja nākamais līmenis vēl nav zināms (nav pievienots 
ne pasākums, ne kārta, ne projekts). 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Pamatdati 

Apakšsadaļā pamatdati ir šādi datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Nosaukums Nosaukums 

Kods Numurs 

Nosaukums angliski Nosaukums angliski 

Mērķa grupa Saskaņotā mērķa grupa. Aizpildāms tikai SAM/SAMP līmenī 

Mērķi Saskaņotais mērķis. Aizpildāms tikai SAM/SAMP līmenī 

Atbalstāmās darbības Saskaņotās atbalstāmās darbības. Aizpildāms tikai 
SAM/SAMP līmenī. Ja atbalstāmās darbības atšķiras kārtas 
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līmenī, pie SAM un SAMP norāda visas dažādās vērtības, kas 
ir kārtu līmenī, iekavās norādot kārtas Nr. 

Paredzama informācijas par 
ESF dalībniekiem uzkrāšana 

Atzīme par to, vai paredzēta informācijas uzkrāšana par 
dalībniekiem. Veicot atzīmi, tiek modificēta MP sadaļā 
aizpildāmā informācija. Lauks aizpildāms virsprojekta līmenī 

Paredzama informācijas par 
ERAF_KF galasaņēmējiem 
uzkrāšana 

Atzīme par to, vai paredzēta informācijas uzkrāšana par gala 
labuma guvējiem. Veicot atzīmi, tiek modificēta MP sadaļā 
aizpildāmā informācija. Lauks aizpildāms virsprojekta līmenī 

Finansējuma saņēmējs MK noteikumos saskaņotie FS.  
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Sadarbības partneri Ja virsprojekta līmenī ir atzīme par to, ka ir iespējami 
sadarbības partneri, PI veidlapā attēlojas Sadarbības 
partneru sadaļa.  
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Ieviešanas mehānisms Izvēlne no Ieviešanas mehānismu klasifikatora. Ir iespējams 
pievienot vairākus ieviešanas mehānismus.  
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Projekta veids Pieļaujamais projektu veids. Ja SAM/SAMP paredzēti tikai 
standarta projekti, jāizvēlas vērtība “Standarta”. Ja 
SAM/SAMP paredzēti tikai lielie projekti, kā veids ir jānorāda 
"Lielais" un projekta pamatdatos ir obligāti aizpildāms CCI 
kods. Ja SAM/SAMP paredzēti gan standarta, gan lielie 
projekti, jānorāda “Standarta un lielais” un pie projekta 
pamatdatiem jānorāda konkrētā projekta veids. Datu lauku 
var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Vai publiskais atbalsts 
uzskatāms par valsts atbalstu 

Jā/Nē 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

SAM valsts atbalsts Vērtības no klasifikatorā:  
- FS nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, 

t.sk. de minimis sniedzējs; 
- FS saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. 

de minimis sniedzējs; 
- FS nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. 

de minimis sniedzējs; 
- FS saņem valsts atbalstu un ir valsts atbalsta, t.sk. 

de minimis sniedzējs 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Vai ir iespējami publiskās un 
privātās partnerības projekti 

Ja ir atzīme, ka iespējami publiskās un privātās partnerības 
projekti, pie katra projekta pamatdatiem jānorāda, vai 
faktiski konkrētais projekts ir publiskās un privātās 
partnerības projekts. 
Datu lauks tiek attēlots un labojams tikai tad, ja nākamais DP 
līmenis ir Projekti. 

Vai PVN ir attiecināmās 
izmaksas   

Atzīmē, ja PVN ir atgūstamās izmaksas. Ja ir veikta atzīme, arī 
projekta datos var atzīmēt, vai konkrētā projekta PVN ir 
attiecināmās izmaksas. 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Projektiem ir iespējama 
dalītā intensitāte 

Jā/Nē 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Projektiem ir iespējama 
dubultā plūsma 

Atzīmēt, ja ir paredzēti virtuālie maksājumi. 

Snieguma rezerve   Izvēloties “Jā” sadaļā “Finansējums” zem finansējuma 
tabulas parādīsies trīs aizpildāmi lauki - ES fondu snieguma 
rezerve, Valsts budžeta finansējuma snieguma rezerve un 
Kopā (summa no ES fondu snieguma rezerves, un Valsts 
budžeta finansējuma snieguma rezerves). 



v.1.05 (06/2017) 23/226 

 

Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Izdevumu attiecināmības 
datums 

MK noteikumos noteiktais izdevumu attiecināmības datums. 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

MK noteikumu spēkā 
stāšanās datums 

Datums 
Obligāti aizpildāms lauks, ja norādīts “Izdevumu 
attiecināmības datums”. Datu lauku var labot, ja nākamais 
DP līmenis ir Projekti. 

MK noteikumu Nr. Numurs 
Ierobežota garuma datu lauks (4 simboli). Datu lauku var 
labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Saite uz MK noteikumiem Saite, kur tīmekļa lapā likumi.lv atrodama noteikumu aktuālā 
redakcija. 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Plānotais atlases uzsākšanas 
datums 

Līdz projektu atlases izsludināšanai APIA projektiem un 
uzaicinājuma projektu iesnieguma iesniegšanai nosūtīšanai 
IPIA projektiem, ailē jāievada dati no VI laika grafika. 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Faktiskais atlases uzsākšanas 
datums 

Ievada termiņu no kura var iesniegt projektus, dati no oficiālā 
izdevuma “Latvijas Vēstnesis” vai uzaicinājuma iesniegt 
projekta iesniegumus.  
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Projektu pieņemšanas beigu 
datums 

Termiņš līdz kuram var iesniegt projektus, dati no oficiālā 
izdevuma “Latvijas Vēstnesis”. 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Avansa maksājumi Jānorāda, vai ir iespējami avansa maksājumi: “Nav”, 
“Deklarējams” ,“Nedeklarējams”, “Gan deklarējami, gan 
nedeklarējami”, Ātrāks maksājums, atbilstoši FS tipam un MK 
noteikumos norādītajam. Datu lauks tiek rādīts tikai 
virsprojekta līmenī. Datu lauku var labot, ja nākamais DP 
līmenis ir Projekti.  
!Norādījumus par datu ievadi skatīt Biznesa rokasgrāmatas 
3.1.2..sadaļā “Skaidrojumi par datu ievadi atsevišķajos laukos” 

Norādīt finansējuma avotus, 
no kuriem drīkst veikt avansa 
maksājumus 

Jānorāda avoti, no kuriem tiks veikti avansa maksājumi: ES 
fondu finansējums, valsts budžeta finansējums, Valsts 
budžeta dotācijas pašvaldībām. Var atzīmēt vairākus. Pēc 
noklusējuma ir atzīmēts ES fondu finansējums.  

Mēnešu skaits avansa 
apgūšanai 

Jānorāda 6 mēneši vai MK noteikumos par SAM īstenošanu 
noteiktais mēnešu skaits. Datu lauks tiek rādīts, ja “Avansa 
maksājumi” izvēlētā vērtība nav “Nav”. Datu lauku var labot, 
ja nākamais DP līmenis ir Projekti. Lauks netiek attēlots, ja 
laukā Avansa maksājums ir izvēlēta vērtība ‘Ātrāks 
maksājums’; 

Iespējamais avansa apmērs 
procentos pret projekta 
attiecināmajām izmaksām 

Norāda maksimālo avansu summu % (nosaka MK 
noteikumos par SAM īstenošanu, kas nav avansa un 
starpposma maksājumu kopsumma). 
Datu lauks tiek rādīts, ja “Avansa maksājumi” izvēlētā vērtība 
nav “Nav”. Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir 
Projekti. Lauks netiek attēlots, ja laukā Avansa maksājums ir 
izvēlēta vērtība ‘Ātrāks maksājums’; 

Pieļaujamā avansa un 
starpposma maksājuma 
kopsumma 

Jānorāda procentu skaits (ja MK noteikumos par SAM 
īstenošanu nav noteiks citādāk, tad avansa un starpposma 
maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% (MK 
noteikumu Nr.130 19.punkts) vai 100% (MK noteikumu 
Nr.130 20.punkts)). 
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Atbildīgā iestāde SAM atbildīgā iestāde. Izvēlas vērtību no klasifikatora. 



v.1.05 (06/2017) 24/226 

 

Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 

Ir jāveic izslēgšanas 
nosacījumu pārbaudi 

Jā/Nē 
Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka pirmo reizi sistēmā saglabājot 
projekta datus, ir nepieciešams veikt juridiskās personas 
izslēgšanas nosacījumu pārbaudi. 
Ja tiek norādīts “Jā”, tad sistēma automātiski pieprasīs 
informāciju par juridisko personu no LR UR un IeM 
reģistriem. Izvēles rūtiņa tiek attēlota tikai virsprojekta 
līmenī. 

Projektu iesniegumu atlases 
kārta 

Tabulas aizpilde notiek automātiski pēc tam, kad 
konkrētajam SAM/SAMP tiek pievienota kāda atlases kārta. 
Tabulā ir informācija par visām konkrētajam SAM/SAMP 
pievienoto atlases kārtu Nr., uzsākšanas laiku un pieejamo ES 
fondu finansējumu. Dati automātiski ielasās no pie atlases 
kārtas ievadītajiem datiem.  
Datu lauku var labot, ja nākamais DP līmenis ir Projekti. 
 

 

 
3-1  SAM pamatdati 

 
 Specifiskā atbalsta mērķa horizontālie principi 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Horizontālie principi 
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Apakšsadaļā horizontālie principi ir pieejami šādi datu lauki (iezīmētie rādītāji tiks rādīti PI 
veidlapā):  

Datu lauks Apraksts 

Vienlīdzīgas iespējas No klasifikatora iespējams izvēlēties “Nav”, “Netieša pozitīva 
ietekme”, “Tieša pozitīva ietekme” 

Vienlīdzīgas iespējas 
rādītāji 

Lauks kļūst aktuāls tikai, ja pie “Vienlīdzīgas iespējas” atzīmēts 
“Tieša pozitīva ietekme”. Iespējams izvēlēties vienu vai vairākus 
rādītājus no klasifikatora 

Ilgtspējīga attīstība No klasifikatora iespējams izvēlēties “Nav”, “Netieša pozitīva 
ietekme”, “Tieša pozitīva ietekme” 

Ilgtspējīga attīstība 
rādītāji 

Lauks kļūst aktuāls tikai, ja pie “Ilgtspējīga attīstība” atzīmēts 
“Tieša pozitīva ietekme”. Iespējams izvēlēties vienu vai vairākus 
rādītājus no klasifikatora 

 

Ja klasifikatorā tiek norādīts “Netieša pozitīva ietekme” tad projekta iesniedzējam iesniedzot 
projekta iesniegumu ir iespēja izvēlēties HP rādītājus kuri tiks iekļauti projekta iesniegumā un 
pēc tam arī maksājuma pieprasījumā  

 Specifiskā atbalsta mērķa intervences kategorijas 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Intervences kategorijas 

Kodu veidi: 
1. Intervences joma (123 kodi) 
2. Finansēšanas veids (7 kodi) 
3. Teritorijas tips (7 kodi) 
4. Teritoriju īstenošanas mehānismi (7 kodi) 
5. Tematiskais mērķis (12 kodi) 
6. ESF sekundārā tēma (8 kodi) 
7. Saimnieciskā darbība (24 kodi) 
8. Atrašanās vieta 

 
KP VIS nodrošina, ka virsprojekta līmenī norādītie intervenču kodi (8 veidi) tiek automātiski 
pārnesti arī uz projekta līmeni (izņemot “Saimnieciskā darbība” un “Atrašanās vieta”)  

 
 Specifiskā atbalsta mērķa finansējums 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Finansējums 

Apakšsadaļā ir redzama tabula ar piešķirto finansējumu, sadalījumā pa finansējuma avotiem, 
kā arī virssaistības, projektos apstiprinātā summa, atlikušais finansējums un snieguma ietvara 
mērķis 2018.gadā (sertificēto izdevumu apjoms) ES fondu finansējumam, nacionālajam 
finansējumam un privātajam finansējumam. Zem tabulas attēlojas snieguma rezerve. 

Finansējumu sadaļa sākotnēji tiek attēlota skatīšanās režīmā. Lai veiktu labojumus piešķirtajā 
finansējumā, ir jānospiež poga <Labot finansējumu>. 

Apakšsadaļā Finansējums kolonnai Finansējums EUR labošanas režīmā ir šādi datu lauki: 

Galvenie principi Intervences kategoriju ievadē KP VIS ir aprakstīti Biznesa rokasgrāmatas 
3.2.sadaļā “Specifiskā atbalsta mērķa intervences kategorijas”. 
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Datu lauks Nr. Apraksts 

Finansējuma avota veids 1 Norāda tikai to fondu, kurš norādīts ieguldījumu 
prioritāšu līmenī un tā summu EUR 

Eiropas Savienības fondu 
finansējums 

2 Aizpildās automātiski = 1 

JNI 3 Pieejamais JNI finansējums 

Valsts budžeta finansējums 4 Pieejamais Valsts budžeta finansējums – ciparu 
lauks, iespējams aizpildīt manuāli. Lauks tiek 
attēlots, ja izvēles rūtiņa Ievadīt kopējo nacionālo 
publisko finansējumu nav atzīmēta. 

Valsts budžeta dotācijas 
pašvaldībām 

5 Pieejamās Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām – 
ciparu lauks, iespējams aizpildīt manuāli. Lauks tiek 
attēlots, ja izvēles rūtiņa Ievadīt kopējo nacionālo 
publisko finansējumu nav atzīmēta. 

Pašvaldības finansējums 6 Pieejamais Pašvaldības finansējums 

Cits publiskais finansējums 7 Pieejamais Cits publiskais finansējums 

Nacionālais publiskais 
finansējums 

8 =4+5+6+7 

Publiskās attiecināmās 
izmaksas 

9 =2+3+8 

Privātās attiecināmās izmaksas 10 Pieejamās Privātās attiecināmās izmaksas 

Kopējās attiecināmās izmaksas 11 =9+10 

Publiskās neattiecināmās 12 Laukā attēlojas no projektiem automātiski 
sasummētā summa. 

Privātās neattiecināmās 13 Laukā attēlojas no projektiem automātiski 
sasummētā summa. 

Neattiecināmās izmaksas kopā 14 =12+13 

Kopējās izmaksas 15 =11+14 

 
Ja nacionālo publisko finansējumu nav iespējams ievadīt pa finansējuma avotiem, ir iespējams 
veikt atzīmi laukā Ievadīt kopējo nacionālo publisko finansējumu un tādā gadījumā lauki  4, 5, 
6, un 7 sakļaujas, un ir iespējams ievadīt vienu kopēju ciparu.  

SAM finansējuma datums –saskaņošanas datums. Līdz brīdim, kad tiek apstiprināti attiecīgie 
SAM/SAMP MK noteikumi, tiek norādīts laika grafikā norādītais datums, pēc MK noteikumu 
apstiprināšanas MK noteikumu datums. 

Virssaistību daļas datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Virssaistību daļas datums MK noteikumu spēkā stāšanās datums. 

Virssaistību daļas tips Norāda ES vai LV virssaistības 

Summa EUR Norāda EUR vērtību 

Virssaistību daļas piezīmes Norāda pamatojumu (MK noteikumus) un piezīmes, ja 
nepieciešams 

 



v.1.05 (06/2017) 27/226 

 

 
3-2 SAM finansējums 

 
Tiek nodrošināta kontrole, lai projektu sadaļā “Detalizēts finansēšanas plāns” ievadītā VBF 
kopsumma pa visiem projektiem nevarētu pārsniegt virsprojekta līmenī ievadīto VBF. 

 Specifiskā atbalsta mērķa rādītāji 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai <Labot>  Rādītāji 

Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma, kur tiek norādīti pamatdati par rādītāju, kas 
pēc pievienošanas un saglabāšanas vairs nav labojami. 

 

Formā tiek attēlota tabula ar specifiskā atbalsta mērķa pasākuma rādītājiem.  

 
3-2 SAM pasākuma rādītāji 

Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma jauna rādītāja pievienošanai. Vispirms tiek 
atvērta forma rādītāja pamatdatu izvēlei. 

Rādītāju datu ievadē KP VIS ir jānodrošina saskaņā ar Biznesa rokasgrāmatas 3.3..sadaļā 
“Specifiskā atbalsta mērķa rādītāji”  norādīto.  
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4. Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma rādītāji (rādītāja izvēle) 

 
Rādītāja izvēles formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Rādītāja tips  izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām no klasifikatora Rādītāju 
tipi, pēc datu saglabāšanas lauks vairs nav labojams; 

Atbildīgā iestāde  izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām no klasifikatora Ministrijas, 
pēc datu saglabāšanas lauks vairs nav labojams; 

Rādītājs  izkrītošā saraksta lauks ar vērtībām no klasifikatora Rādītāji, 
pēc datu saglabāšanas lauks vairs nav labojams 

Rādītāja mērvienība  automātiski aizpildīts ar izvēlētā rādītāja mērvienību 

Datu avots  automātiski tiek attēlota rādītājam norādītais datu avots, kāds 
attiecīgajam rādītājam ir ievadīta klasifikatorā  Rādītāji 

Ziņošanas regularitāte  automātiski tiek attēlota rādītājam norādītā ziņošanas 
regularitāte, kāda attiecīgajam rādītājam ir ievadīta 
klasifikatorā Rādītāji.  

 
Pēc tam, kad rādītājs ir izvēlēts, nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar rādītāja 
detalizēto informāciju: 

 

3-4 Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma rādītāji (pievienot) 
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Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

  

Ievadīts  automātiski tiek attēlots DP līmeņa un kārtas numurs, kuros 
attiecīgais rādītājs jau ir pievienots (tiek uzrādīti visi DP 
līmeņi); 

Atbildīgā iestāde  automātiski tiek attēlots par rādītāja rezultātu uzkrāšanu 
atbildīgās iestādes nosaukums 

Rādītāja tips  automātiski tiek attēlots rādītāja tips 

Rādītājs  automātiski tiek attēlots rādītāja nosaukums 

Rādītāja mērvienība  automātiski aizpildīts ar izvēlētā rādītāja mērvienību 

Datu avots  automātiski tiek attēlota rādītājam norādītais datu avots, 
kāds attiecīgajam rādītājam ir ievadīta klasifikatorā  Rādītāji 

Ziņošanas regularitāte  automātiski tiek attēlota rādītājam norādītā ziņošanas 
regularitāte, kāda attiecīgajam rādītājam ir ievadīta 
klasifikatorā Rādītāji 

Sākotnējā vērtība   ciparu lauks, aizpilda manuāli; 

Sasniedzamo vērtību 
ievades līmenis  

izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtību – SAM, Pasākums 

Sasniedzamās vērtības  

Plānoto vērtību 
teritoriālā kartējuma 
detalizācija  

 izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām vērtībām – 
Nacionālais, Reģionālais, Novadu, Pagastu, Pašvaldību, ATV. 
Lauks tiek attēlots tikai tad, ja laukā Sasniedzamo vērtību 
ievades līmenis ir izvēlēta vērtība ‘Pasākums’; 

Sasniedzamo vērtību 
tabula 

Rādītāja sasniedzamās vērtības ierakstu no tabulas ir 
iespējams dzēst nospiežot pogu <Dzēst>. 

Plānoto vērtību 
teritoriālā kartējuma 
detalizācija līmenis 

Tabula ir labojama tikai tad, ja laukā Sasniedzamo vērtību 
ievades līmenis ir izvēlēta vērtība ‘Pasākums’ (pretējā 
gadījumā tabula ir tikai skatāma). Sasniedzamo vērtību 

pievienošana tiek veikta klikšķinot uz ikonas : 

Nacionālais / 
Reģionālais / Novadu / 
Pagastu  / Pašvaldību / 
ATV  

tiek attēlots kolonnas nosaukums atbilstoši izvēlētajam 
teritoriālā kartējuma detalizācijas līmenim. Kolonnā attēlo 
izkrītošā saraksta lauku ar atbilstošā līmeņa apdzīvotās vietas 
nosaukumiem (izņemot Nacionālais). ATV līmenī tiek attēloti 
šāda līmeņa ieraksti – pagasti, novadi, kuros nav pagastu, 
republikas pilsētas, novadu pilsētas; 

Sasniedzamā vērtība 
2018.g.  

ciparu lauks, iespējams manuāli ievadīt sasniedzamo rādītāja 
vērtību uz attiecīgo gadu. Ja rādītāja tips ir ‘Rezultāta’, tad 
sasniedzamā vērtība ir ievadāms kā intervāls no – līdz (t.i., ir 2 
ciparu lauki). 

Sasniedzamā vērtība 
2023.g.  

ciparu lauks, iespējams manuāli ievadīt sasniedzamo rādītāja 
vērtību uz attiecīgo gadu. Ja rādītāja tips ir ‘Rezultāta’, tad 
sasniedzamā vērtība ir ievadāms kā intervāls no – līdz (t.i., ir 2 
ciparu lauki). 

Aktuālās vērtības  

Aktuālās vērtības ievade  izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – SAM(P) līmenis; 
Projekta līmenis. Vērtība ‘Projekta līmenis’ tiek attēlota tikai 
tādā gadījumā, ja SAMP ir virsprojekta līmenis (zem SAMP ir 
pievienots projekts); 

Aktuālo vērtību 
teritoriālā kartējuma 
detalizācija  

 izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām vērtībām – 
Nacionālais, Reģionālais, Novadu, Pagastu, Pašvaldību, ATV; 

Skaitīt kopā aktuālās 
vērtības  

 izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, pēc noklusējuma 
atzīmēta; 

Rādītāja vērtība 
sadalījumā pa 

 – izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, pēc noklusējuma 
neatzīmēta; 
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dzimumiem  

Rādīt sākotnējo vērtību 
projektā  

 izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, tiek attēlota tikai tādā 
gadījumā, ja laukā Aktuālās vērtības ievade ir izvēlēta vērtība 
‘Projekta līmenis’. 

Rādīt starpvērtības 
projektā  

 izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, tiek attēlota tikai tādā 
gadījumā, ja laukā Aktuālās vērtības ievade ir izvēlēta vērtība 
‘Projekta līmenis’ un rādītāja veids nav ‘rezultāta’; 

Rādīt gadu pie plānotās 
vērtības  

 izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, tiek attēlota tikai tādā 
gadījumā, ja laukā Aktuālās vērtības ievade ir izvēlēta vērtība 
‘Projekta līmenis’ un rādītāja veids nav ‘rezultāta’. Ja iepriekš 
ir atzīmēta izvēles rūtiņa Rādīt starpvērtības projektā, tad arī 
šī izvēles rūtiņa pēc noklusējuma ir atzīmēta; 

Rādīt projektā 
iesniegumā  

 izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, tiek attēlota tikai tādā 
gadījumā, ja laukā Aktuālās vērtības ievade ir izvēlēta vērtība 
‘Projekta līmenis’; 

Rādīt MP   izvēles rūtiņa, atzīmējama manuāli, tiek attēlota tikai tādā 
gadījumā, ja laukā Aktuālās vērtības ievade ir izvēlēta vērtība 
‘Projekta līmenis’. Ja iepriekš ir atzīmēta izvēles rūtiņa Rādīt 
projektā iesniegumā, tad arī šī izvēles rūtiņa pēc noklusējuma 
ir atzīmēta; 

Aktuālo vērtību tabula  

Aktuālo vērtību 
teritoriālā kartējuma 
detalizācijas līmenis.  

Tabula ir labojama tikai tad, ja lauks Skaitīt kopā aktuālās 
vērtības nav atzīmēts (pretējā gadījumā tabula ir tikai 
skatāma un tā attēlo zemāko līmeņu aktuālo vērtību 
kopsummas). Sasniedzamo vērtību pievienošana tiek veikta 

klikšķinot uz ikonas : 

Aktuālās vērtības 
datums  

datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 
Lauks tiek attēlots, ja izvēles rūtiņa Skaitīt kopā aktuālās 
vērtības nav atzīmēta; 

Teritoriālā vienība  izkrītošā saraksta lauku ar atbilstošā līmeņa apdzīvotās vietas 
nosaukumiem (ja teritoriālā kartējuma detalizācijas līmenis ir 
‘Nacionālais’, tad šeit automātiski tiek norādīts teksts 
‘Nacionālais’ un izkrītošā saraksta lauks netiek attēlots). Ja 
teritoriālā kartējuma detalizācijas līmenis ir ATV, tad tiek 
attēloti šāda līmeņa ieraksti – pagasti, novadi, kuros nav 
pagastu, republikas pilsētas, novadu pilsētas 

Aktuālā vērtība  ciparu lauks, iespējams manuāli ievadīt aktuālo rādītāja 
vērtību. Lauks tiek attēlots, ja izvēles rūtiņa Rādīt vērtība 
sadalījumā pa dzimumiem nav atzīmēta 

Aktuālā vērtība 
vīriešiem  

ciparu lauks, iespējams manuāli ievadīt aktuālo rādītāja 
vērtību. Lauks tiek attēlots, ja izvēles rūtiņa Rādīt vērtība 
sadalījumā pa dzimumiem ir atzīmēta 

Aktuālā vērtība 
sievietēm  

ciparu lauks, iespējams manuāli ievadīt aktuālo rādītāja 
vērtību. Lauks tiek attēlots, ja izvēles rūtiņa Rādīt vērtība 
sadalījumā pa dzimumiem ir atzīmēta 

 

 
 Veidlapas uzstādījumi 

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskie atbalsta 
mērķi  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Veidlapas uzstādījumi 

Projekta sadaļās tiek attēloti tie datu lauki, par kuriem SAM/SAMP/kārtas sadaļā Veidlapas 
uzstādījumi ir veikta atzīme “Redzams”.  

Veidlapas uzstādījumi var noteikt arī  teksta lauku maksimālo simbolu skaitu – ja tas ir definēts, 
tad tas tiek attēlots attiecīgā lauka labajā pusē formātā “atlikušais simbolu skaits/maksimālais 
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simbolu skaits” 

SVARĪGI: 

Veidlapas uzstādījumu sadaļā Projekta īstenošanas vieta, ja nepieciešamas, lai projekta 
īstenošanas vieta tiktu norādīta visa Latvija, atzīmes saliek kā zemāk redzamajā attēlā: 

. 
3-4 Projekta īstenošanas vieta 

3.10 Risku izvērtējums 

Risku izvērtējums – šī sadaļa tiek attēlota tikai tajā darbības programmas līmenī, kuram seko 

projektu līmenis. Piemēram, ja pēc SAM seko projektu līmenis, tad risku izvērtējuma sadaļa būs 

redzama. Ja pēc SAM sekos SAMP līmenis, tad šāda sadaļa lietotājam SAM līmenī netiks 

attēlota. 

Risku izvērtējuma sadaļa sastāv no trim apakšsadaļām: 

 Sākotnējais; 

 Atkārtotais; 

 Noslēguma. 

 Sākotnējais 

Piekļuves ceļš: 
Darbības programma  Prioritārie virzieni Ieguldījumu prioritātes Specifiskie atbalsta 
mērķi  Pasākumi (ja tāds līmenis eksistē)  Kārtas (ja tāds līmenis eksistē)  saite <Skatīt> 
vai  <Labot>  Risku izvērtējums  Sākotnējais. 

Risku izvērtējuma apakšsadaļā Sākotnējais ir iespējams veikt risku izvērtējumu konfigurāciju 
projektiem. 

Ja atvērtajā Darbības programmas zarā ir paredzēts reģistrēt tikai augsta riska līmeņa projektus, 
tad šajā formā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Augsta riska līmenis visiem projektiem. Šajā gadījumā 
projektu risku izvērtējumu kritēriju veidlapa automātiski netiek ģenerēta, kā arī to nav 
iespējams ģenerēt manuāli. Nosakot augsta riska līmeni vienā risku izvērtējumu sadaļā, tas 
automātiski tiek nodefinēts arī pārējās risku izvērtējumu sadaļās. Augsta riska līmeņa 
projektiem risku izvērtējuma veidlapā netiek attēlota risku kritēriju tabula. 

Ja atvērtajā Darbības programmas zarā ir paredzēts reģistrēt projektus, kuros tiks izmantota 



v.1.05 (06/2017) 32/226 

 

risku izvērtējumu standarta forma, tad šajā formā ir jāatzīmē izvēles rūtiņa Ir standarta forma 
un jānospiež poga <Izveidot jaunu sākotnējā riska līmeņa izvērtējumu>. Šajā gadījumā projektu 
risku izvērtējumu kritēriju veidlapa tiks ģenerēta automātiski atbilstoši sadaļā Administrēšana 
/ Risku izvērtējumi / Sākotnējais nodefinētajai. Risku kritēriju tabulu lietotājam ir iespējams 
labot, taču apstiprināt labotu risku kritēriju tabulu šajā gadījumā lietotājam sistēma neļaus. 

  

5. Virsprojekta līmeņa risku izvērtējums – sākotnējais 

Formā ir šādi ievadlauki: 
 

Datu lauks Apraksts 

Augsta riska līmenis 
visiem projektiem  

Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot, veidlapas veidne, ja tāda ir ģenerēta, vairs 
netiek attēlota un lietotājam nav iespējams to izveidot manuāli. Atzīmētas 
izvēles rūtiņas gadījumā projektos risku izvērtējumu kartiņas tiek 
izveidotas automātiski bez risku kritēriju tabulas 

Nav jāveic riska 
pārvērtēšana 

Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot veidlapas veidne apakšsadaļā Noslēguma 
netiek attēlota. Ja šī izvēles rūtiņa ir atzīmēta, tad tā tiek automātiski 
atzīmēta arī pārējās Risku izvērtējuma apakšsadaļās - Atkārtotais, 
Noslēguma 

Ir standarta forma Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot ģenerētā risku izvērtējuma veidlapa kļūst 
nerediģējama. Šī pazīme nosaka, ka projektos tiks izmantota standarta 
risku izvērtējuma veidlapa, kas ir definēta sadaļā Administrēšana / Risku 
izvērtējumi / Sākotnējais, un tā netiks labota. Izvēles rūtiņa netiek attēlota 

Standarta dok./formas 
nr 

Automātiski tiek attēlots standarta dokumenta numurs.  

Veidlapas 
apstiprināšanas datums 
- 

Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Ja iepriekš ir 
atzīmēta izvēles rūtiņa Ir standarta forma, tad veidlapas apstiprināšanas 
datums tiek automātiski ielasīts no Administrēšana / Risku izvērtējumi / 
Sākotnējais attiecīgās veidlapas lauka Apstiprināts un nav labojams.  

Veidlapas nosaukums Automātiski tiek attēlots standarta dokumenta nosaukums no Sākotnējais 
attiecīgās veidlapas lauka Nosaukums. Lauks nav labojams 
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Aprēķina metode Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Dalīšanas metode; 
Procentuālā metode un noklusēto tukšu vērtību.  

 
 
Riska kritēriju sarakstā ir šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.  Automātiski piešķirtais riska kritērija kārtas numurs, lietotājam nav 
labojams 

Riska kritērijs  Ierobežota garuma teksta lauks riska kritērija nosaukuma ievadei. Pēc 
noklusējuma tiek attēlots riska kritērija nosaukums atbilstoši Sākotnējais 
attiecīgajā veidlapā nodefinētajiem riska kritērija nosaukumiem. 
Lietotājam ir atļaut labot tikai apakšpozīcijas kritēriju nosaukumus, 
virspozīciju kritēriju nosaukumi nav labojami 

Paskaidrojošais teksts  Ierobežota garuma teksta lauks riska kritērija paskaidrojuma manuālai 
ievadei brīvā formā 

Riska vērtības 
koeficients  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 un 
tukšu vērtību. Lauks tiek attēlots tikai apakšpozīcijām. Pēc noklusējuma ir 
izvēlēta tā vērtība, kas attiecīgajam riska kritērijam ir norādīta Sākotnējais 
veidlapas veidnē 

 
Risku kritēriju saraksts netiek attēlots, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Augsta riska līmenis visiem 
projektiem.Risku kritēriju sarakstu lietotājs var izveidot automātiski vai arī veidot to manuāli. 
 
Lai risku kritēriju sarakstu izveidotu automātiski Sākotnējais nodefinētajai veidlapas veidnei, tad 
sākotnējā risku izvērtējuma formā ir nepieciešams nospiest pogu <Izveidot jaunu sākotnējā 
riska līmeņa izvērtējumu>. 
 
Lai risku kritēriju sarakstu izveidotu manuāli vai arī lai koriģētu iepriekš automātiski izveidoto 

risku kritēriju sarakstu, tad saraksta kolonnas rindiņā ir jānospiež ikona  - tiks atvērta 
papildforma ar izkrītošā saraksta lauku, kurā lietotājam būs doti Sākotnējais veidlapā 
nodefinēto risku kritēriju virspozīciju nosaukumi. Pievienojot izvēlēto riska kritērija virspozīciju, 
risku kritēriju sarakstā šī virspozīcija tiek attēlota ar visām tai reģistrētajām apakšpozīcijām. 
Lietotājs nevar manuāli pievienot jaunas virspozīcijas, kuras nav reģistrētas, taču lietotājs var 

pievienot jaunas apakšpozīcijas pie attiecīgās virspozīcijas ieraksta nospiežot ikonu . Tā pat 
lietotājam ir atļauts labot risku kritēriju apakšpozīciju, bet virspozījiu nosaukumi nav labojami. 
 
Jebkuru sākotnējā risku izvērtējuma kritērija apakšpozīciju vai virspozīciju no risku izvērtējuma 

saraksta ir iespējams dzēst nospiežot ikonu  pie attiecīgā tabulas ieraksta. Nospiežot ikonu 
lietotājam tiek pārvaicāts Vai tiešām vēlaties dzēst ierakstu? ar pogām <Jā> un <Nē>. 
Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, 
vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Ja tiek dzēsta virspozīcija, tad 
tā tiek dzēsta no saraksta ar visām tās apakšpozīcijām. 
 
Sākotnējā risku izvērtējuma formā ir iestrādāts „4 acu princips”. Formas apakšā zem visiem 
ievadlaukiem ir redzama formas vēsture, kurā parādīts lietotājs, kurš pēdējo reizi saglabājis 
datus un datumu/laiku, kad tas izdarīts un lietotājs, kurš datus ir apstiprinājis un 

Formas izvēles rūtiņas netiek attēlotas , ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Augsta riska līmenis visiem 
projektiem”. 
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apstiprināšanas datums un laiks. 
 
Poga <Darbinieka ievadīts > formā tiek attēlota līdz brīdim, kad tā tiek nospiesta. Ja formā ir 
atzīmēta izvēles rūtiņa Ir standarta forma, tad sistēma uz pogas nospiešanu veic pārbaudi vai 
risku kritēriju tabula atbilst Sākotnējais nodefinētajai veidlapas veidnei. Ja tā neatbilst, tad 
ievadīto datu apstiprināšana netiek veikta. 
 
Ja poga <Darbinieka ievadīts> ir nospiesta, tad lietotājam, kurš nav apstiprinājis sākotnējo risku 
izvērtējuma veidlapas datu ievadi (nav nospiedis pogu <Darbinieka ievadīts>), tiek attēlota poga 
<Apstiprināts>. Nospiežot pogu <Apstiprināts>, apstiprinājuma daļa tiek papildināta ar ierakstu 
“Apstiprināja”, kas satur atbilstošā lietotāja informāciju un pogas nospiešanas laiku. 

 Atkārtotais 

Piekļuves ceļš: 
Darbības programma  Prioritārie virzieni Ieguldījumu prioritātes Specifiskie atbalsta 
mērķi  Pasākumi (ja tāds līmenis eksistē)  Kārtas (ja tāds līmenis eksistē)  saite <Skatīt> 
vai  <Labot>  Risku izvērtējums  Atkārtotais. 

Risku izvērtējuma apakšsadaļā Atkārtotais ir iespējams veikt atkārtoti veicamo risku 
izvērtējumu konfigurāciju projektiem. 

Formas un Riska kritēriju saraksta lauki un ievades principi ir identiski sākotnējam risku 
izvērtējamam.  

 Noslēguma 

Piekļuves ceļš: 
Darbības programma  Prioritārie virzieni Ieguldījumu prioritātes Specifiskie atbalsta 
mērķi  Pasākumi (ja tāds līmenis eksistē)  Kārtas (ja tāds līmenis eksistē)  saite <Skatīt> 
vai  <Labot>  Risku izvērtējums  Noslēguma. 

Formas un Riska kritēriju saraksta lauki ir identiski sākotnējam risku izvērtējamam.  

Risku izvērtējuma apakšsadaļā Noslēguma ir iespējams veikt noslēguma risku izvērtējumu 
konfigurāciju projektiem. 

Ja kādā no risku izvērtējumu sadaļām – Sākotnējais, Atkārtotais, Noslēguma – ir atzīmēta izvēles 
rūtiņa Nav jāveic riska pārvērtēšana, tad šī sadaļa – Noslēguma -  lietotājam nav labojama. 
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4 MAKSĀJUMU PIETEIKUMI (EK MP) 

4.1 EK iesniedzamie MP un kontu slēgumi 

Sadaļā iespējams atrast visus EK pieprasītos maksājumus sadalījumā pa fondiem. Pieejamajā 
filtrā ir iespējams veikt EK MP meklēšanu pēc fonda, grāmatvedības gada un maksājuma 
pieteikumiem vai konta slēgumiem.  

Par katru EK MP tiek attēloti zemāk uzskaitītie lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, uz kuru EK MP attiecas, no 2014.-
2025.gadam 

Attiecināmie izdevumi 
veikti līdz 

EK MP iekļautie attiecināmie izdevumi, kas veikti projektos 
līdz konkrētajam datumam 

Maksājuma veids EK MP iekļauto maksājumu  pieprasījumu veidi - starpposma 
MP, / pēdējais starpposma MP  

Izdevumu kopsumma, EUR EK MP kopējo iekļauto apstiprināto attiecināmo izdevumu 
kopsumma 

t.sk. Publiskais finansējums Publiskais finansējums EUR 

t.sk. ES finansējums ES finansējums, EUR 

Pieprasāmā summa EK MP pieprasītā finansējuma summa, EUR 

Iesniegšanas datums Datums, kad EK MP iesniegts EK 

Statuss EK MP maksājuma statuss 

Saņemtais maksājums EK MP ievadītā saņemtā maksājuma summa no EK 

Saņemšanas datums Maksājuma saņemšanas datums 

 

Sadaļā ir iespējamas šādas darbības ar maksājumiem: 

 <Atvērt> tiks atvērti dati par jau izveidotu maksājumu, kurš ir aktīvs; 

 <Pievienot> atļaus pievienot jaunu maksājumu; 

 <Dzēst> tiks dzēsts iezīmētais maksājums 
 

Administrators var norādīt, kuri lietotāji saņem MPEK informāciju par konkrētiem fondiem un 
to statusiem. 

4.2 EK MP izveidošana 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  nospiest <pievienot>    
Pamatinformācija  

Jaunu EK MP pievienot var tikai SEI lietotāji. Jauns EK MP tiek pievienots programmas fondam, 
kura maksājuma pieteikumi tiek attēloti sarakstā. EK MP pievienošana tiek veikta, nospiežot 
pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi obligāti ir jābūt 
izvēlētai vērtībai “Maksājuma pieteikumi”, pretējā gadījumā tiks pievienots konta slēgums. 
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4-1 EK MP pievienošana 

 
Datu ievades formā tiek attēloti pamatdati par izveidoto maksājuma pieteikumu. 

Datu lauks Apraksts 

Grāmatvedības gads Jānorāda grāmatvedības gads kurā EK MP tiek veidots:  
 

1 - 01.01.2014.-30.06.2015. 7 - 01.07.2020.-30.06.2021. 

2 - 01.07.2015.-30.06.2016. 8 - 01.07.2021.-30.06.2022. 

3 - 01.07.2016.-30.06.2017. 9 - 01.07.2023.-30.06.2023. 

4 - 01.07.2017.-30.06.2018. 10 - 01.07.2023.-30.06.2024. 

5 - 01.07.2018.-30.06.2019. 11 - 01.07.2024.-30.06.2025. 

6 - 01.07.2019.-30.06.2020.  
 

Programma Automātiski aizpildīts lauks – “Izaugsme un nodarbinātība”  

CCI kods Automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators 

Fonds Automātiski norāda fondu, par kuru EK MP pievienots. 

EK lēmuma numurs Automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums.  

EK lēmuma datums Automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP. 

MP Nr. Teksta lauks, kurā jānorāda MP numurs. Ierobežota garuma teksta lauks. 

MP veids Izvēlnes lauks kurā jāizvēlas MP veids – Starpposma MP vai Pēdējais 
starpposma MP vērtību “Pēdējais starpposma MP” norāda gadījumos, ja šis 
EK MP ir pēdējais konkrētajā grāmatvedības gadā (Obligāti aizpildāms lauks). 

Statuss EK MP aktuālais statuss. 

MP iekļautie izdevumi līdz Datums, līdz kuram tiks iekļauti pieprasītie attiecināmie izdevumi no ES 
finansējumu saņēmējiem (Obligāti aizpildāms lauks). 

Iekļaut iepriekš 
neiekļautos 

Izvēloties šo iespēju, parādīsies iespēja iekļaut attiecināmās izmaksas līdz 
iepriekšējā laukā minētajam datumam, kuras iepriekšējos maksājuma 
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pieteikumos netika iekļautas. 

Izdevumu kopsumma, 
EUR 

Automātiski attēlo EK MP norādītajā periodā apstiprināto kopējo attiecināmo 
izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā pārskata periodā 
apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās atmaksas un korekcijas. 

EK pieprasāmā summa Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata. 

Iesniegšanas datums EK MP iesniegšanas datums. 

Apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi  

Attiecināmo izdevumu sadalījums pa prioritārajiem virzieniem un avotiem. 
Maksājumu summu sadalījums tiek aprēķināts pieskaitot attiecīgā 
grāmatvedības gada iepriekš apstiprināto MP datus no apakšsadaļām 
„Maksājumu pieprasījumu saraksts” (+), „Atgūto maksājumu saraksts” (-),
 „Korekcijas” (+/-). Iespējams labot tikai vērtības kolonā Indikatīvā EK 
pieprasāmo izdevumu summa, ES fondu finansējums, EUR. 

Piezīmes Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam. 

No EK saņemtie 
maksājumi 

Iespēja ievadīt saņemtos maksājumus no EK (summa, datums, piezīmes). 

Informācija par veiktajiem 
datu labojumiem 

Tiek attēlota informācija, kad EK MP tika izveidots un kad tika veikti pēdējie 
labojumi. 

Statusu maiņas Tiek attēlota vēsture par statusa maiņām – statuss, datums, kad izmaiņas tika 
veiktas un persona, kas veica izmaiņas. 

 

4.3 EK MP dati 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Atvērt MPEK 

EK MP sistēmā vienlaicīgi ir atļauts labot tikai vienam lietotājam. Lai labotu EK  MP datus, 
jānospiež poga <Sākt labošanu>, kas nodrošinās, ka turpmāk attiecīgais maksājuma pieteikums 
nebūs pieejams labošanai citiem sistēmas lietotājiem līdz brīdim, kad tiks nospiesta poga 
<Pārtraukt labošanu>. 

Maksājuma pieteikumā, neatkarīgi no atvērtās EK MP sadaļas, tiek attēlota apkopojošās 
informācijas bloks, kas satur fondu, MP numuru un datumu, līdz kuram tiek iekļauti MP, kā arī 
EK MP aktuālais statuss. Ja kāds lietotājs maksājuma pieteikumu ir atvēris labošanai, tad šeit 
tiek uzrādīts arī tā lietotāja vārds un uzvārds un datums un laiks, kad lietotājs ir uzsācis EK MP 
labošanu. Pogas EK MP labošanai (<Sākt labošanu> un <Pārtraukt labošanu>) tiek uzrādītas šajā 
informācijas blokā. 
 

 
4-2 EK MP apkopojošās informācijas bloks 

 
Ja lietotājs ir atvēris EK MP labošanai, un lietotāja darba sesija sistēmā ir beigusies (iestājusies 
dīkstāve), tad maksājuma pieteikuma labošanas režīms joprojām paliek ieslēgts. Savukārt, ja 
lietotājs pats atslēdzas no sistēmas, tad arī maksājuma pieteikuma labošanas režīms tiek 
izslēgts. 

Sistēmā saglabātu EK MP veido šādas sadaļas: 

 Pamatinformācija – Maksājuma pieteikuma pamatdati un Pievienotie dokumenti; 

 Apstiprinātie attiecināmie izdevumi; 

 Maksājumu pieprasījumi; 

 Atgūtie maksājumi; 

 Informācija par finanšu instrumentiem; 

 Informācija par deklarētiem avansiem; 

 Korekcijas; 

 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no EK MP. 
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 Pamatinformācija 

Darbības programma   EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  
Atvērt MPEK  Pamatinformācija 

EK MP pamatinformāciju veido maksājuma pieteikuma pievienošanā ievadītā informācija. 

Ja EK MP pamatdatos ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Iekļaut iepriekš neiekļautos”, tad maksājuma 
pieteikuma sadaļā “Pamatinformācija” papildus tiek uzrādītas šādas sadaļas: 

 Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi; 

 Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi; 

 Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības; 
Iepriekš neiekļautie maksājumu pieprasījumi 

Sadaļā tiek attēloti tie maksājumu pieprasījumi, kuri iepriekšējā periodā no EK MP tika izņemti 
ārā. Maksājuma pieprasījumi tabulā ir sagrupēti pēc prioritārā virziena un specifiskā atbalsta 
mērķa. 

 
4-3 Neiekļauto maksājumu pieprasījumu tabula 

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikumā. Ja kāds no 
maksājuma pieprasījumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams 
noklikšķināt kolonnā <Iekļauts> esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam MP ierakstam. Lai izkļautu 
maksājuma pieprasījumu no MP EK, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas 
pamatojumu. 

 
4-4 Iepriekš izkļauta MP izkļaušanas pamatojums 

Maksājuma pieprasījumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI 
iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

Maksājumu pieteikuma atgūtie maksājumu pieprasījumi 

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz 
iekļaujamo maksājumu datumam) MP ietvaros atgūtajām summām (atbilstoši maksājuma 
atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras ietekmē kontu slēgumu 
un ir tikušas izkļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā 
summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē kontu slēgumu. 
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Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa 
numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst 

noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

 

  
4-5 Iepriekš izkļauta atgūto maksājumu izkļaušanas pamatojums 

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumu pieprasījumi ir izkļauti no maksājuma pieteikuma. Ja 
kāds no atgūtajiem maksājumiem ir iekļaujams no maksājuma pieteikuma, tad nepieciešams 
noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam atgūtā maksājuma ierakstam. 
Lai izkļautu atgūto maksājumu no EK MP, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas 
pamatojumu. 

 
4-6 Iepriekš izkļauta atgūtā maksājuma izkļaušanas pamatojums 

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes 
lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

Atkārtoti iekļautās pārskata periodā konstatētās neatbilstības 

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz 
iekļaujamo maksājumu datumam) atkārtoti iekļautajām neatbilstībām, kuras ir tikušas izkļautas 
kādā no iepriekšējiem maksājuma pieteikumiem. Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, 
kuras ietekmē kontu slēgumu. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas 
veids ietekmē kontu slēgumu. 

Neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. 
Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz 

ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Pievienotie dokumenti 

Sadaļā ir jāpievieno apliecinājuma dokumentācija, tai skaitā pārbaudes lapas, kā arī visa būtiska 
attiecināmā korespondence, piemēram, sarakste ar VI par izdevumu izņemšanu no deklarācijas, 
aktuālie skaidrojumi un cita ar deklarējamām summām saistīta komunikācija. 
 
 

 Apstiprinātie attiecināmie izdevumi 
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Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Apstiprinātie attiecināmie izdevumi  

Sadaļā tiek attēlots pieprasīto maksājumu sadalījums pa Prioritārajiem virzieniem / ieguldījumu 
prioritātēm / specifiskā atbalsta mērķiem / tā pasākumiem. Dati tiek aprēķināti pie attiecīgā 
grāmatvedības gada iepriekšējā MP apstiprinātajiem attiecināmiem izdevumiem pieskaitot no 
jauna iekļautos maksājuma pieprasījumus un atņemot no jauna iekļautos atgūtos maksājumus. 
Ja MP tiek pielietota korekcija, tad tā tiek ņemta vērā aprēķinā tajā līmenī (prioritārais 
virziens/ieguldījumu prioritāte/ specifiskā atbalsta mērķis/ tā pasākums), kuram tā ir 
piemērota. Iegūtais rezultāts tiek summēts uz prioritārā virziena līmeni. 
Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst 

noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks 
attēloti zem JNI finansējuma. 

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF 
finansējuma. 

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MS Excel formātā. 

 Maksājumu pieprasījumi 

Darbības programma  Prioritāro virzienu ieguldījumu prioritātes  EK iesniedzamie EK MP 
un KS  Maksājumu pieprasījumi 

Sadaļā tiek attēloti konkrētie maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti EK MP. Tiek attēlots 
konkrētā MP Nr. un datums. Horizontālajā izvēlnē ir pieejams krustiņš, kas atļauj aizvērt 
sadaļas: 

 Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām izmaksām,  

 Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz standarta likmes vienības izmaksām, 

 Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienreizējiem maksājumiem 

 Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties uz vienotajām likmēm un paliek redzama tikai 
sadaļa Kopējais maksājumu sadalījums.  

Katru iekļauto MP ir iespējams izņemt no EK MP, vai arī iekļaut daļēji, norādot pamatojumu. 

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP 

summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu . 

 
4-7 EK MP maksājumu pieprasījumi 

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no 
maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams 

noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo ikonu  attiecīgajam MP ierakstam. 
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MP summas labot var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts veikt 
savus labojumus norādot labojumu pamatojumu. 

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no EK MP bez maksājuma summu 
labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam 
MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no EK MP, lietotājam ir jāievada 
informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no EK MP var gan 
SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. 
Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

Par katru maksājumu tiek attēlota zemāk uzskaitītā informācija: 

Datu lauks Apraksts 

Krustiņš/ mīnusiņš Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / 
ieguldījumu prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā 
pasākums. Kamēr ir pieejams +, tikmēr lietotājs var 
datu sadalījumu aplūkot pa zemāku līmeni. Kad tiek 
attēlots -, tad tiek attēlots projekta līmenis.  

Iekļauts Iespējams izvēlēties vai iekļaut MP konkrētajā EK MP  

Prioritārā virziena nr. Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Specifiskā atbalsta mērķa nr. SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Projekta nr. Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti 

MP nr. MP nr. 

Maksājuma datums MP datums 

Izdevumi, kuru balstīti uz reālajām 
izmaksām 

Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas 
pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1  

Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties 
uz standarta likmes vienības 
izmaksām 

Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas 
pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1. 

Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties 
uz vienreizējiem maksājumiem 

Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas 
pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.. 

Izdevumi, kuri balstīti pamatojoties 
uz vienotajām likmēm 

Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas 
pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.. 

Kopējais maksājumu sadalījums Pieprasīto izdevumu sadalījums izvelētajā detalizācijas 
pakāpē pa maksājumu finansējuma avotiem1.. 

 
 Atgūtie maksājumi 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Atgūtie maksājumi 

Sadaļā tiek attēlota informācija par maksājuma pieteikuma grāmatvedības periodā (līdz 
iekļaujamo maksājumu datumam) konstatēto neatbilstību ietvaros atgūtajām summām 
(atbilstoši maksājuma atgūšanas datumam). Tabulā tiek attēlotas tikai tās neatbilstības, kuras 
ietekmē kontu slēgumu un nav tikušas iekļautas kādā no iepriekšējiem maksājuma 
pieteikumiem. Neatbilstības atgūtā summa tiek uzrādīta tikai tad, ja atgūšanas veids ietekmē 
kontu slēgumu. 

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa 
numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst 

noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot 

                                                                 
 
1 T.i.: apstiprinātie attiecināmie izdevumi (kopējā finansējumu summa no pārējām kolonām šajā sadaļā); 
t.sk. ES fonda finansējums, t.sk. Nacionālais publiskais finansējums, t.sk. Pašvaldības finansējums, t.sk. 
Valsts budžeta finansējums, t.sk. Valsts budžeta dotācija pašvaldībām, t.sk Cits publiskais finansējums, 
t.sk Privātais finansējums) 
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maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu .  

Pēc noklusējuma visi neatbilstību ietvaros atgūtie maksājumi tiek iekļauti maksājuma 
pieteikumā. Ja kāds no atgūstamajiem maksājumiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, 
tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam atgūtajam 
maksājuma ierakstam. 

Katru iekļauto atgūto maksājumu ir iespējams izņemt no EK MP, vai arī iekļaut daļēji, norādot 

pamatojumu. Iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās, noklikšķinot uz ikonu 
. Šajā gadījumā atvērsies logs “Atgūtā maksājumā iekļauto datu labošana”, kurā  var ievadīt 
precizētās vērtības un norādīt labošanas pamatojumu (skatīt 4-8.attēlu). 
 

 
4-8 Atgūtās summas labošana un izkļaušanas pamatojuma norādīšana 

Atgūto maksājumu izkļaut no maksājuma pieteikuma un atgūto summu labot var gan SEI, gan 
CFLA, gan VI iestādes lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu un 
summas labojumus. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

Atgūto maksājumu datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Krustiņš/ mīnusiņš Dati tiek attēloti griezumā Prioritārais virziens / ieguldījumu 
prioritāte / specifiskā atbalsta mērķis / tā pasākums. Kamēr ir 
pieejams +, tikmēr lietotājs var datu sadalījumu aplūkot pa 
zemāku līmeni. Kad tiek attēlots -, tad tiek attēlots projekta 
līmenis.  

Iekļauts Iespējams izvēlēties vai iekļaut atgūto maksājumu konkrētajā 
maksājuma pieteikumā. 

Prioritārā virziena Nr. Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti. 

Specifiskā atbalsta mērķa 
Nr. 

SAM numurs, par kuru dati tiek attēloti. 

Projekta Nr. Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti. 

Lēmuma Nr. Neatbilstības numurs, dati no projekta sadaļas Neatbilstības un 
atgūšana. 

Lēmuma datums Dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana. 

Atgūšanas veids Dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana. 

Atgūšanas datums Dati no projekta sadaļas Neatbilstības un atgūšana. 

Faktiski atgūtā summa Faktiski atgūtā kopsumma un summa sadalījumā finansējuma 
avotiem1 

 
 Informācija par finanšu instrumentiem 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS   Informācija par finanšu 
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instrumentiem  

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos 
izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un 
apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī. 

 
4-10 EK MP informācija par finanšu instrumentiem  

Lietotājs var pievienot jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem nospiežot pogu <[+] Pievienot 
informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas 
ievadei. 

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu 
ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina ieraksta dzēšana. 

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams 
ievadīt manuāli.  
 

Datu lauks Apraksts 

Prioritārais virziens/ projekts Prioritārā virziena/projekta numurs, par 
kuru dati tiek attēloti 

Programmas līdzekļi, kas ir ieguldīti finanšu 
instrumentos un iekļauti maksājumu 
pieprasījumos, EUR (kopējie ieguldītie līdzekļi, 
EUR T.sk. ieguldītais publiskais finansējums, EUR) 

Summa no MP sadaļas “Fondu fonda un 
citi maksājumi finanšu instrumentos” 

Apgūtie ieguldījuma līdzekļi, EUR (Kopējie apgūtie 
līdzekļi, EUR T.sk. apgūtais publiskais finansējums, 
EUR) 

Summa no MP sadaļas “Maksājumi 
galasaņēmējiem finanšu instrumentos 
pārskata periodā” 

 
 Informācija par deklarētajiem avansiem 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Informācija par deklarētajiem 
avansiem 

Sadaļā tiek iekļauti deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma 
pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā <MP iekļautie attiecināmie izdevumi, 
kas veikti līdz>, un kuri nav bijuši iekļauti EK MP iepriekšējā grāmatvedības periodā. 

 
4-11 Informācija pie deklarētajiem avansiem 
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Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta 
mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī 

var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams 
atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams 

noklikšķināt ikonu . 

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma 
pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad 
nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam deklarējamā 
avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no EK MP, lietotājam ir jāievada informācija 
par izkļaušanas pamatojumu. 

 
4- 12 Informācija par deklarētajiem avansiem – datu labošana 

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI lietotāji. Katras 
iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

 
4-13 Deklarētā avansa izkļaušanas pamatojums 

Līdz automātiskas datu ielasīšanās funkcionalitātes nodrošināšanai, šajā sadaļā datus iespējams 
ievadīt manuāli.  
 

Datu lauks Apraksts 

Prioritārā virziena Nr. Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Projekta Nr. Projekta numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Kopējie izmaksātie deklarētie 
avansi, EUR 

Laukā tiek summēti visi samaksātie deklarētie avansi (MP 
veids „Deklarējams avanss”, statuss „samaksāts”), kas 
samaksāti no programmas sākuma. 

Deklarējamo avansu summa, 
kas ir dzēsta 3 gadu laikā, EUR
  

Laukā tiek summētas avansu dzēstās summas. 3 gadus 
rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa samaksas 
datums nav lielāks par 3 gadiem. 

Deklarēto avansu summa , kas 
nav dzēsta un kam nav iestājies 
3 gadu nosacījums, EUR 

Laukā tiek summētas avansu vēl nedzēstās summas. 3 
gadus rēķina - Avansa dzēšanas datums – Avansa 
samaksas datums nav lielāks par 3 gadiem. 
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 Korekcijas 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Korekcijas 

Sadaļā tiek attēlotas korekcijas, kas tika veiktas EK MP. Visas korekcijas ir apkopotas zemāk 
aprakstītās tabulas veidā:  

Datu lauks Apraksts 

Darbības programmas CCI 
kods 

Darbības programmas CCI kods, kurš norādīts EK MP sadaļā 
“Pamatinformācija” laukā “CCI kods” 

Nosaukums Programmas nosaukums, kurš norādīts EK MP sadaļā 
“Pamatinformācija” laukā “Programma” 

Fonds Fonds, kurš norādīts EK MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā 
“Fonds” 

Korekcijas nr. Korekcijas nr. 

Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurā izdevumi koriģēti 

MP numurs MP nr., kurā izdevumi koriģēti 

MP attiecināmie izdevumi 
veikti līdz 

Datums kurš norādīts EK MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā 
“MP attiecināmie izdevumi veikti līdz” 

Prioritārā virziena numurs Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Atbalsta mērķa numurs Specifiskā atbalsta mērķa numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Projekta numurs Prioritārā virziena numurs, par kuru dati tiek attēloti 

Korekcijas kopsumma Korekcijas kopsumma 

ES finansējums ES finansējuma daļa 

Publiskais finansējums Publiskā finansējuma daļa 

Privātais finansējums Privātā finansējuma daļa 

Komentāri Komentāri par korekciju 

 
Jau esošo MP iespējams atvērt un tā datus labot. Pēc tā atvēršanas, ir pieejamas divas sadaļas 
Izdevumu deklarācijas pamatdati un iepriekš neiekļautie MP.  

Sadaļā Izdevumu deklarācijas pamatdati tiek attēloti zemāk esošie dati:  

Datu lauks Apraksts 

MP numurs MP nr., kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP Nr.” 

Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” 
laukā “Grāmatvedības gads” 

MP iekļautie izdevumi 
līdz 

Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP 
attiecināmie izdevumi veikti līdz” 

Korekcijas nr. Korekcijas nr. 

Korekcijas veids Korekcijai norādītais veids 

Objekta nosaukums Objekts kam veikta korekcija 

Izņemt maksājuma 
pieprasījumu 

Iespēja redzēt no MP izņemtos datus 

Iekļaut maksājuma 
pieprasījumu 

Iespēja redzēt MP iekļautos datus 

Pamatojums Izņemšanas/iekļaušanas pamatojums 

 
 
Pievienojot jaunu korekciju šajā sadaļā nepieciešams aizpildīt sekojošus laukus: 

Datu lauks Apraksts 

MP numurs MP nr, kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP 
Nr.” 

Grāmatvedības gads Grāmatvedības gads, kurš norādīts MP sadaļā 
“Pamatinformācija” laukā “Grāmatvedības gads” 

MP iekļautie izdevumi līdz Datums kurš norādīts MP sadaļā “Pamatinformācija” laukā “MP 
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attiecināmie izdevumi veikti līdz” 

Korekcijas veids Korekcijai norādītais veids izvēles lauks (Ieturējums uz laiku; 
Galīgais ieturējums), obligāts lauks 

Prioritārie virzieni Izvēles lauks; obligāts lauks; 

Ieguldījumu prioritāte Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz 
Prioritārā virziena Nr.; 

Specifiskais atbalsta mērķis Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz 
Ieguldījumu prioritātes Nr.; 

Pasākums Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM 
Nr.; 

Kārta Izvēles lauks, kurš piedāvā izvēles vērtības balstoties uz SAM vai 
SAM pasākuma Nr.; 

Projekts Auto-complete lauks, kurā lietotājam sākot rakstīt projekt 
numuru, tiek piedāvāti atbilstošie varianti; 

Izņemt maksājuma 
pieprasījumu 

Iespēja no MP izņemt kādu konkrētu MP 

Iekļaut maksājuma 
pieprasījumu 

Iespēja iekļaut MP iepriekš neiekļautās summas 

Pamatojums Izņemšanas/iekļaušanas pamatojums 

 
 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības 

Darbības programma  EK iesniedzamie EK MP un KS  Pārskata periodā konstatētās 
neatbilstības, kuras iekļaujamas EK MP 

Sadaļā tiek iekļauta informācija par tām neatbilstībām statusā “Apstiprināts” vai “Slēgts”, kurās 
ir maksājumu pieprasījumi ar atzīmētu pazīmi “Nesaistīts MP”. Neatbilstības tabulā ir 
sagrupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa numura. Ja neatbilstībā 
ir iekļauti vairāki nesaistīti maksājumu pieprasījumi, tad šajā tabulā katram MP atsevišķi tiek 
uzrādīta informācija par neatbilstības summas sadalījumu pa finansējuma avotiem ar negatīvu 
zīmi.  

Ja kāda no neatbilstībām, kuras neatbilst minētiem parametriem, ir izkļaujama no maksājuma 
pieteikuma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam 
neatbilstības ierakstam. Lai manuāli izkļautu neatbilstību no MPEK, lietotājam ir jāievada 
informācija par izkļaušanas pamatojumu. Neatbilstību izkļaut no maksājuma pieteikuma var 
gan SEI, gan CFLA, gan VI  lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. 
Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

4.4 EK MP apstiprināšana 

EK MP apstiprināšana tiek nodrošināta četros līmeņos – SEI, VI un CFLA ietvaros, kā arī SEI 
iestāde veic EK MP gala apstiprināšanu noslēgumā. No katras iestādes maksājuma pieteikumu 
EK apstiprina pēc „4 acu principa” - viens lietotājs datus ievada un labo, otrs – apstiprina. Lai 
labotu vai apstiprinātu kādu no EK MP, lietotājam ir jāatver attiecīgais maksājuma pieteikums 
labošanai, t.i., jānospiež poga <Sākt labošanu>. Pēc datu labošanas vai apstiprināšanas 
lietotājam noteikti ir jāaizver maksājuma pieteikuma labošanas režīms nospiežot pogu 
<Pārtraukt labošanu> pretējā gadījumā nākamajam lietotājam, kuram ir jāveic maksājuma 
pieteikuma apstiprināšana vai precizēšana, to nevarēs izdarīt, jo maksājuma pieteikums tiks 
atvērts apskates režīmā. 

Skatīt 1.pielikumu “Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms”, kurā ir aprakstīti 
neatbilstību ielasīšanas MPEK pamatprincipi.  
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Maksājuma pieteikums EK ir jāapstiprina katrai no iesaistītajām iestādēm. Apstiprināšanas 
process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā. 

 
4-14 EK MP statusu pārejas 

Katra iestāde, pirms tā ir apstiprinājusi EK MP, var to atgriezt atpakaļ precizēšanai sev vai 
nosūtīt EK MP precizēšanai iepriekšējai iestādei. Vienas iestādes sistēmas lietotājs nevar 
apstiprināt EK MP un nosūtīt to nākamai iestādei. EK MP nosūtīšana nākamai iestādei ir jāveic 
citam iestādes lietotājam. 

Lai iestāde nodotu EK MP apstiprināšanai VI iestādei vai SEI iestāde, attiecīgi CFLA un VI 
darbiniekam - obligāti ir jāpievieno dokumenta fails maksājumu pieteikuma sadaļā “Pievienotie 
dokumenti”, atbilstoši 4.3.1.apakšsadaļā norādītajam. 

4.5 Kontu slēgumu izveidošana 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi 

Jauns kontu slēgums tiek pievienots programmas fondam, kura kontu slēgumi tiek attēloti 
sarakstā. Kontu slēguma pievienošana notiek nospiežot pogu <Pievienot>. Filtra sadaļā laukā 
“Maksājuma pieteikumi vai kontu slēgumi” obligāti ir jābūt izvēlētai vērtībai “Kontu slēgumi”, 
pretējā gadījumā tiks pievienots jauns maksājuma pieteikums. 



v.1.05 (06/2017) 48/226 

 

 
4-15 Konta slēguma pievienošana 

Datu ievades formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Grāmatvedības gads Jānorāda grāmatvedības gads par kuru izvēlētajā fondā ir iesniegts 
maksājuma pieteikums ar veidu “Pēdējais starpposma MP” statusā 
“Iesniegts EK”, “Apmaksāts” vai “Daļēji apmaksāts” un šajā 
grāmatvedības gadā nav jau izveidots kontu slēgums. Pēc datu 
saglabāšanas, grāmatvedības gaidu vairs nav iespējams mainīt. 

Programma Automātiski aizpildīts lauks – “Izaugsme un nodarbinātība”.  

CCI kods Automātiski aizpildīts lauks - DP kopējais identifikators. 

Fonds Automātiski norāda fondu, par kuru EK MP pievienots. 

EK lēmuma numurs Automātiski aizpildīts lauks - EK lēmuma Nr., ar kuru apstiprināta DP.  

EK lēmuma datums Automātiski aizpildīts lauks - DP apstiprināšanas datums. 

Izdevumu kopsumma, 
EUR 

Automātiski attēlo EK MP norādītajā periodā apstiprināto kopējo 
attiecināmo izdevumu summu, kas tiek aprēķinātas ņemot vērā 
pārskata periodā apstiprinātos maksājumu pieprasījumus, veiktās 
atmaksas un korekcijas. 

EK pieprasāmā summa Summa, kas tiks pieprasīta EK. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz 
komata. 

JNI pieprasāmā 
summa 

Lauks tiek uzrādīts tikai tad, ja kontu slēgums tiek veidots ESF 
fondam. Iespējams ievadīt divus ciparus aiz komata. 

Iesniegšanas datums Konta slēguma datums. 

Kontu slēguma 
redakcija 

Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks informācijas ievadei. 

Piezīmes Brīva formāta ierobežota garuma teksta lauks piezīmju tekstam. 

 

Pēc kontu slēguma datu saglabāšanas, formā papildus tiek attēlota sadaļa “Grāmatvedības gadā 
apstiprinātie attiecināmie izdevumi” ar tabulu, kas satur informāciju par attiecināmo izdevumu 
summām prioritārajos virzienos dalījumā pa finansējuma avotiem. 

Formā ievadītā informācija tiek saglabāta un turpmāk attēlota kā kontu slēguma 
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pamatinformācija. 

 Kontu slēguma dati 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu 

Kontu slēgumā, neatkarīgi no atvērtās kontu slēguma sadaļas, tiek attēlota apkopojošās 
informācijas bloks, kas satur kontu slēguma fondu, grāmatvedības gadu, iesniegšanas datumu, 
kā arī kontu slēguma aktuālo statusu. 
 

 Apstiprinātie attiecināmie izdevumi 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Apstiprinātie attiecināmie izdevumi 

Sadaļā tiek attēloti kopējie apstiprinātie attiecināmie izdevumi prioritātes virzienā / ieguldījuma 
prioritātē / specifiskā atbalsta mērķī un tā pasākumā. Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek 
aprēķināti sasummējot visus atbilstošā grāmatvedības gada kontu slēgumu maksājumu 
pieprasījumu summas sadaļā “Maksājumu pieprasījumi”, un atņemot konstatētās neatbilstības, 
kuras ir izkļautas no kontu slēguma, kā arī atņemot atgūtos maksājumus un veiktās korekcijas. 

Apstiprinātie attiecināmie izdevumi tiek grupēti pa visiem darbības programmas līmeņiem. 
Apstiprināto attiecināmo izdevumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst 

noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja projekts tiek finansēts no ESF un JNI fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti 
zem JNI finansējuma. 

Ja projekts tiek finansēts ESF fonda, tad šajā tabulā attiecināmie izdevumi tiks attēloti zem ESF 
finansējuma. 

Sadaļas informāciju, nospiežot uz ikonas , ir iespējams saglabāt MsExcel formātā. 

 Maksājumu pieprasījumi 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Maksājumu pieprasījumi 

Sadaļā tiek iekļauti visi maksājumu pieprasījumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada 
saistītajos EK MP. 

Maksājuma pieprasījumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta 
mērķa numura. Maksājuma pieprasījumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var 

izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja maksājumu pieprasījumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams atjaunot MP 

summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu . 

Pēc noklusējuma visi maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma pieteikumā. Ja kādam no 
maksājumu pieprasījumiem ir nepieciešams labot maksājuma summas, tad nepieciešams 

noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo ikonu  attiecīgajam MP ierakstam.  
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4-16 Kontu slēgums – MP summu labošana 

MP summas labot var tikai SEI iestādes lietotāji, norādot labojumu pamatojumu. 

Ja kāds no maksājuma pieprasījumiem ir izkļaujams no kontu slēguma bez maksājuma summu 
labojumiem, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam 
MP ierakstam. Lai izkļautu maksājuma pieprasījumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada 
informācija par izkļaušanas pamatojumu. Maksājuma pieprasījumu izkļaut no kontu slēguma 
var SEI iestādes lietotāji. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

 Atgūtie maksājumi 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Atgūtie maksājumi 

Sadaļā tiek iekļauti visi atgūtie maksājumi, kas tika iekļauti attiecīgā grāmatvedības gada 
saistītajos EK MP. 

Atgūtie maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta mērķa 
numura. Atgūto maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var izvērst 

noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja atgūtajam maksājumam ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot 

maksājuma atgūtās summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu . 

Pēc noklusējuma visi atgūtie maksājumi tiek iekļauti kontu slēgumā. Ja kāds no atgūstamajiem 
maksājumiem ir izkļaujams no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt kolonnā 
“Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam atgūtajam maksājuma ierakstam. Lai izkļautu 
atgūto maksājumu no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas 
pamatojumu, kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās atgūtajās summās. 
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4-17 Atgūtās summas labošana un iekļaušanas pamatojuma norādīšana 

Atgūto maksājumu izkļaut no kontu slēguma un atgūto summu labot var tikai SEI iestādes 
lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no EK MP 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi   
Atvērt Kontu slēgumu  Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujams no EK 
MP 

Sadaļā tiek iekļautas visas konstatētās neatbilstības, kas tika izkļautas no attiecīgā 
grāmatvedības gada saistītajos EK MP. 

Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta 
mērķa numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī var 

izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja konstatētajai neatbilstībai ir labotas atgūtās summas, taču ir nepieciešams atjaunot 

neatbilstības summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams noklikšķināt ikonu . 

Pēc noklusējuma visas konstatētās neatbilstības tiek iekļautas kontu slēgumā. Ja kāda no 
konstatētajām neatbilstībām ir izkļaujama no kontu slēguma, tad nepieciešams noklikšķināt 
kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam neatbilstības ierakstam. Lai izkļautu 
neatbilstību no kontu slēguma, lietotājam ir jāievada informācija par izkļaušanas pamatojumu, 
kā arī ir iespējams veikt labojumus esošajās neatbilstības summās. 

Konstatēto neatbilstību izkļaut no kontu slēguma un neatbilstības summu labot var tikai SEI 
iestādes lietotāji, ievadot labojuma pamatojumu. Pamatojums ir obligāti ievadāms. 

 No kontiem izkļaujamas neatbilstības 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  No kontiem izkļaujamas neatbilstības 

Kontu slēgumu sadaļā No kontiem izkļaujamas neatbilstības ir iespējams ielasīt un pielasīt klāt 
līdz kontu slēguma apstiprināšanai tās neatbilstības, kuru lēmuma pieņemšanas datums ir pēc 
datuma, uz kuru ir sagatavots attiecīgā grāmatvedības gada MP EK. Pārbaude uz jaunām 
neatbilstībām tiek veikta uz pogas nospiešanas brīdi. 
Konstatētās neatbilstības tiek grupētas pēc prioritārā virziena numura, specifiskā atbalsta 
mērķa numura un projekta numura. Konstatēto neatbilstību sagrupētos ierakstus jebkurā 

grupēšanas līmenī var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas 
. 

 Informācija par finanšu instrumentiem 
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Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi   
Atvērt Kontu slēgumu  Informācija par finanšu instrumentiem 

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos 
izmantotajiem finanšu instrumentiem. Šeit ir iespējams ievadīt informāciju par ieguldītajiem un 
apgūtajiem finanšu līdzekļiem prioritārā virziena projektu līmenī. 

 
4-18 Kontu slēguma informācija par finanšu instrumentiem 

Jaunu ierakstu par finanšu instrumentiem var pievienot, nospiežot pogu <[+] Pievienot 
informāciju par finanšu instrumentu> - tabulā tiks pievienots jauns tukšs ieraksts informācijas 
ievadei. 

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lai izdzēstu 
ierakstu, lietotājam ir jāapstiprina dzēst ierakstu. 

 Informācija par deklarētajiem avansiem 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi   
Atvērt Kontu slēgumu  Informācija par deklarētiem avansiem 

Sadaļā tiek iekļauti tie deklarējamie avansi, kuri ir veikti (maksājuma datums) līdz maksājuma 
pieteikuma pamatdatos nodefinētajam datumam laukā “MP iekļautie attiecināmie izdevumi, 
kas veikti līdz”, un kuri nav bijuši iekļauti EK MP iepriekšējā grāmatvedības periodā. 

Deklarētie avansa maksājumi tiek grupēti pēc prioritārā virziena numura un specifiskā atbalsta 
mērķa numura. Deklarēto avansa maksājumu sagrupētos ierakstus jebkurā grupēšanas līmenī 

var izvērst noklikšķinot uz ikonas , un savērst noklikšķinot uz ikonas . 

Ja deklarētajam avansa maksājumam ir labotas maksājuma summas, taču ir nepieciešams 
atjaunot deklarētā avansa maksājuma summas no projekta datiem, tad ir nepieciešams 

noklikšķināt ikonu . 

Pēc noklusējuma visi deklarētie avansa maksājumu pieprasījumi tiek iekļauti maksājuma 
pieteikumā. Ja kāds no deklarētajiem avansiem ir izkļaujams no maksājuma pieteikuma, tad 
nepieciešams noklikšķināt kolonnā “Iekļauts” esošo izvēles rūtiņu attiecīgajam deklarējamā 
avansa ierakstam. Lai izkļautu deklarējamo avansu no EK MP, lietotājam ir jāievada informācija 
par izkļaušanas pamatojumu. 

Deklarēto avansu izkļaut no maksājuma pieteikuma var gan SEI, gan CFLA, gan VI iestādes 
lietotāji. Katras iestādes līmenī ir paredzēts ievadīt savu pamatojumu. Pamatojums ir obligāti 
ievadāms. 

 Korekcijas 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Korekcijas 

Sadaļā tiek attēlotas visas korekcijas, kas tika veiktas attiecīgā grāmatvedības gada kontu 
slēgumos, kā arī ir iespējams pievienot jaunas korekcijas. 

Sadaļā tiek attēlota tabula, kas satur informāciju par visām kontu slēgumam pievienotajām 
korekcijām. 
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Finansējuma korekcijas var tikt veidotas projekta līmenī, kā arī augstākā līmenī – jebkuram 
darbības programmas  līmenim – ja tās nevar piesaistīt konkrētam projektam. Korekcija 
projekta līmenī tiek veikta tad, ja ir nepieciešams izņemt kādu maksājumu vai tā daļu, kas jau ir 
iekļauta iepriekšējā grāmatvedības gada kontu slēgumā vai arī iekļauta citā maksājumu 
pieteikumā tā paša grāmatvedības gada ietvaros.  

DP līmeņa korekcijas pievienošana 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi   Atvērt 
Kontu slēgumu  Korekcijas  <Pievienot> 

Lai kontu slēgumam pievienotu projektam nepiesaistītu finansējuma korekciju (korekcija tiek 
veikta prioritārā virziena, ieguldījuma prioritātes, specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma, 
kārtas līmenī), nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas 
ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda ‘Cita korekcija’. 

 
4-19 Kontu slēguma finansējuma korekcijas pievienošana augstākajam līmenim 

Formā ir šādi ievadlauki: 

Datu lauks  Apraksts 

 Korekcijas veids izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības Cita korekcija un MP 
korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam 
līmenim, ir jāizvēlas vērtība “Cita korekcija”; 

Prioritārie virzieni  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus darbības programmas 
prioritāro virzienu numurus; 

Ieguldījumu prioritāte  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus ieguldījumu prioritāšu 
numurus laukā Prioritārie virzieni norādītā prioritārā virziena 
ietvaros; 

Pasākums  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus pasākumu numurus laukā 
Ieguldījuma prioritāte norādītās ieguldījuma prioritātes ietvaros; 

Kārta  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus kārtas numurus laukā 
Pasākums norādītā pasākuma ietvaros; 

Korekcijas  tabula tiek uzrādīta, ja ir atlasīti dati: MPEK vai KS 

Nr.  pēc datu saglabāšanas tiek uzrādīts  korekcijas numurs formātā 
FONDS/GG/xxx, kur FONDS ir maksājumu pieteikuma fonda 
saīsinājums, GG ir grāmatvedības gada kārtas numurs, xxx ir 
korekcijas kārtas numurs fonda līmenī;  

Korekcijas ieturējuma 
veids  

obligāti norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības 
Ieturējums uz laiku, Galīgais ieturējums; 

Pamatojums  obligāti aizpildāms teksta lauks komentāra ievadei; 

Apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi  

tiek uzrādīta apstiprināto attiecināmo izdevumu kopsumma un 
summas sadalījums pa finansējuma avotiem1 

Lai pievienotu augstākā līmeņa finansējuma korekciju, obligāti jānorāda finansējuma korekcijas 
lielums vismaz vienam no finansējuma avotiem. 

Projekta līmeņa finansējuma korekcijas pievienošana 
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Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Korekcijas  <Pievienot> 

Lai kontu slēgumam pievienotu projekta līmeņa finansējuma korekciju, nepieciešams nospiest 
pogu <Pievienot>. Tiek atvērta forma jaunas korekcijas ievadei. Kā korekcijas veids ir jānorāda 
‘MP korekcija’. 

 
4-20 Kontu slēguma finansējuma korekcijas projektam 

Formā ir šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Korekcijas veids  izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības Cita korekcija un MP 
korekcija. Lai pievienotu finansējuma korekciju augstākajam 
līmenim, ir jāizvēlas vērtība “MP korekcija”; 

Projekts  teksta ievadlauks, kas veic projekta meklēšanu pēc ievadītās  frāzes; 

Projekta līmeņa maksājumu pieprasījumu korekciju tabulā ir nepieciešams ievadīt maksājuma 
pieprasījuma summu korekciju. Labojumiem ir pieejamas summas sadalījumā pa visiem 
finansējuma avotiem1 visās izmaksu grupās atbilstoši projekta finansējuma plānam un projekta 
budžeta kopsavilkumam. 

Papildus ir jānorāda Korekcijas ieturējuma veids (Ieturējums uz laiku vai Galīgais ieturējums) 
un labojuma pamatojums (teksta laukā Pamatojums). 

 Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā EK MP un kontu slēgumā deklarētiem 
izdevumiem 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un 
kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem 

Sadaļā tiek attēlota apkopojoša informācija no maksājumu pieteikumiem kontu slēgumiem 
atbilstošajā grāmatvedības gadā. Katrai kontu slēgumā iekļautajai prioritātei tiek attēlotas 
attiecināmo izdevumu finansējuma un attiecināmo izdevumu publiskā finansējuma 
kopsummas, kas attiecīgajā grāmatvedības gadā ir iekļautas maksājuma pieteikumos un kontu 
slēgumā. Starpība starp maksājuma pieteikumā un kontu slēgumā iekļautajām summām tiek 
attēlotas kolonnās Atšķirība – Attiecināmais finansējums un Attiecināmais publiskais 
finansējums. 

Katras prioritātes ietvaros kolonnā Komentāri ir iespējams ievadīt skaidrojumu, par to kāpēc 
maksājuma pieteikumos un kontu slēgumā iekļautās summas ir atšķirīgas. 

Tāpat ir iespējams ievadīt koriģētās summas pēc darbību revīzijas manuāli  laukos Tostarp 
summas, kas kārtējos pārskatos koriģētas pēc darbības revīzijas, kura veikta atbilstoši 
Regulas (ES) Nr. 1303/2013 127. panta 1. punktam. 

Zem skaidrojuma par atšķirībām starp pēdējā MPEK un KS deklarētiem izdevumiem tabulas tiek 
attēlotas trīs pogas - <Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>. 

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes 
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gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam 
uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā 
maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā deklarētiem izdevumiem. 

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek 
atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī. 

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz 
iepriekšējo aplūkoto lapu. 

 Summas, kas tiek atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā 

Sadaļā tiek summēta kontu slēguma informācija no sadaļām Atgūtie maksājumi un Pārskata 
periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļautas no MP EK. 

 
4-21 Kontu slēgums – Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā 

 
Forma satur tabulu ar šādām kolonnām: 

Papildus tiek attēlotas finansējuma kopsummas prioritātes ietvaros un finansējuma 
kopsummas pa visām prioritātēm kopā. 

 Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas 

Kolonna Apraksts 

Prioritārais virziens prioritārā virziena kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie 
maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK; 

Ieguldījumu prioritāte ieguldījuma prioritātes kārtas numurs, kurā ir reģistrēti 
atgūtie maksājumi ar neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti 
MPEK; 

Specifiskā atbalsta mērķis SAM kārtas numurs, kurā ir reģistrēti atgūtie maksājumi ar 
neatbilstībām, kas ir atkārtoti iekļauti MPEK; 

Projekta numurs kontu slēgumā iekļautā projekta identifikācijas numurs; 

Lietas Nr. atpakaļ iekļautās neatbilstības numurs 

Lēmuma datums atpakaļ iekļautās neatbilstības lēmuma datums; 

Grāmatvedības gads, kurā neatbilstība 
tika izmaksāta (iekļauta MPEK/kontos) 

grāmatvedības gads, kurā neatbilstība ir atkārtoti iekļauta 
MPEK; 

Pazīme, vai neatbilstību konstatēja REI informācija, ka neatbilstību ir konstatējusi REI 

Atsauktās summas 
Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas 
iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR 

pārskata periodā konstatēto neatbilstību summas, kuras 
izkļautas no MPEK (kam bija atzīmēta izvēles rūtiņa par 
iekļaušanas) attiecīgajā grāmatvedības gadā, izņemot tās 
neatbilstības, kuras tiek atsauktas pēc pēdējā MPEK 
iesniegšanas, kā arī to sadalījums pa finansējuma avotiem1 

Atgūtās summas 
Atbilstīgo izdevumu kopējā summa, kas 
iekļauta maksājumu pieteikumos, EUR,   

atgūto maksājumu kopsumma, t.sk. sadalījumā pa 
finansēšanas avotiem  un summas sadalījums pa 
finansējuma avotiem1 
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Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Grāmatvedības gada beigās atgūtās summas 

Sadaļā tiek attēlota labojama tabula ar informāciju par prioritārā virziena projektos 
grāmatvedības gada beigās atgūstamajām summām. 

 
4-22 Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās atgūstamās summas 

Jaunu ierakstu par grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu var pievienot, nospiežot pogu 
“[+] Pievienot grāmatvedības gada beigās atgūstamo summu” - tabulā tiks pievienots jauns 
tukšs ieraksts informācijas ievadei. 

Tabulā esošu ierakstu ir iespējams dzēst pie attiecīgā ieraksta nospiežot ikonu . Lietotājam 
ir jāapstiprina vēlme dzēst ierakstu. 

 Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71.pantu 

Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71.pantu 

Šajā sadaļā tiek attēlota informācija par prioritārajā virzienā atgūtiem maksājumiem, kas 
atgūti saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71.pantu (informācija no kontu slēguma Atgūtie 
maksājumi saraksta). 

 
4-23 Kontu slēgums – Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/2013 71.pantu 

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām: 

Kolonna Apraksts 

Prioritāte Automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kurā 
Maksājuma pieteikumos ir bijusi atgūšana ar pazīmi, ka 
neatbilstība attiecas uz Regulas Nr.1303/2013 71.pantu; 

Attiecināmais finansējums Automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo izdevumu 
atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā ar Regulas 
Nr. 1303/2013 71.pantu; 

Attiecināmais publiskais finansējums Automātiski tiek attēlota prioritātē attiecināmo publisko 
izdevumu atgūto maksājumu kopsumma, kas ir atgūta saskaņā 
ar Regulas Nr. 1303/2013 71.pantu. 

 

 Grāmatvedības gada beigās neatgūtās summas 
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Darbības programma  EK iesniedzamie maksājumu pieteikumi un kontu slēgumi  Atvērt 
Kontu slēgumu  Grāmatvedības gada beigās neatgūtās summas 

Šajā sadaļā tiek attēlota  kopsavilkuma informācija no projektu sadaļas Neatbilstības un 
atgūšana. 

 
4-24 Kontu slēgums – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas 

Forma satur tabulu ar šādām kolonnām: 

Prioritāte – automātiski tiek attēlots prioritārā virziena nosaukums, kuru MPEK ir reģistrēti 
atgūtie maksājumi ar neatbilstību 

Attiecināmais finansējums – automātiski tiek attēlota atgūtā summa, kas ir atgūta saskaņā ar.. 

Attiecināmais publiskais finansējums – automātiski attēlo 

Komentārs – manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei. 

Zem grāmatvedības gada beigās neatgūstamo summu tabulas tiek attēlotas pogas - <Pārlasīt>, 
<Saglabāt>, <Atcelt>, <Atgriezties>. 

Nospiežot pogu <Pārlasīt>, tiek veikta formā attēloto datu aktualizēšana gadījumā, ja 
neatbilstība ir ievadīta pēc KS izveidošanas. 

Nospiežot pogu <Saglabāt>, tiek veikta ievadīto datu pārbaude un, veiksmīgas pārbaudes 
gadījumā, dati tiek saglabāti un attēlots attiecīgs paziņojums. Pēc datu saglabāšanas, lietotājam 
uz ekrāna joprojām ir atvērta tā pati sadaļa – Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās 
summas. 

Nospiežot pogu <Atcelt>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un datu formas lauku saturs tiek 
atgriezts uz saturu, kāds tas bija formas atvēršanas brīdī. 

Nospiežot pogu <Atgriezties>, veiktās izmaiņas netiek saglabātas un lietotājs tiek aizvests uz 
iepriekšējo aplūkoto lapu. 

4.6 Konta slēguma apstiprināšana 

Kontu slēguma apstiprināšana tiek nodrošināta pēc „4 acu principa”. Turklāt kontu slēguma dati 
tiek sadalīti divos blokos un apstiprināšana ir jāveic katram no blokiem atsevišķi. 

Vienu apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas: 

 Pamatinformācija; 

 Apstiprinātie attiecināmie izdevumi; 

 Maksājumu pieprasījumi; 

 Atgūtie maksājumi; 

 Pārskata periodā konstatētās neatbilstības, kuras izkļaujamas no MPEK; 

 No kontiem izkļaujamas neatbilstības; 

 Informācija par finanšu instrumentiem; 

 Informācija par deklarētiem avansiem; 

 Korekcijas; 

 Skaidrojums par atšķirībām starp pēdējā maksājuma pieprasījumā un kontu slēgumā 
deklarētiem izdevumiem. 

Otru apstiprināmo datu bloku veido šādas kontu slēguma sadaļas: 

 Summas, kas atsauktas un atgūtas grāmatvedības gadā; 
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 Grāmatvedības gada beigas atgūstamās summas; 

 Summas, kas atgūtas saskaņā ar Regulas Nr.1303/20132 71.pantu; 

 Grāmatvedības gada beigās neatgūstamās summas. 

Kontu slēguma apstiprināšana ir pieejama sadaļā “Pamatinformācija”. Lai apstiprinātu kontu 
slēguma pirmo bloku, nepieciešams spiest pogu “Apstiprināt 1.bloku”. Lai apstiprinātu kontu 
slēguma otro bloku, nepieciešams spiest pogu “Apstiprināt 2.bloku”. Attiecīgā bloka 
apstiprināšanu nevar veikt lietotājs, kurš ir veicis tā datu labojumus. 

Ja ir veikta kontu slēguma abu bloku apstiprināšana, tad kontu slēgumu ir iespējams apstiprināt 
nospiežot pogu “Apstiprināts” (konta slēgumam tiek uzstādīts statuss “Apstiprināts”). 

Apstiprinātu kontu slēgumu ir iespējams nosūtīt iesniegšanai EK nospiežot pogu “Iesniegt EK” 
(konta slēgumam tiek uzstādīts statuss “Iesniegts EK”). 

Kontu slēgumu, kurš ir iesniegts EK, ir iespējams atgriezt precizēšanai (nospiežot pogu “Atgriezt 
precizēšanai”) vai noraidīt (nospiežot pogu “Noraidīt”). Turpmāk šo kontu slēgumu nav 
iespējams labot. 

Kontu slēguma apstiprināšanas process ir apskatāms zemāk redzamajā shēmā. 

  
4-25 Konta slēguma statusu pārejas 

Kontu slēgumu, kas atrodas statusā “Atgriezts precizēšanai” vai “Noraidīts”, ir iespējams kopēt 
nospiežot pogu “Kopēt”. Šajā gadījumā tiek izveidots jauns kontu slēgums, kas satur visu 
iepriekšējā kontu slēguma sadaļu informāciju statusā “Izveidots”. 

Kontu slēguma statusu maiņas un apstiprināšanas vēsturi var aplūkot sadaļā 
“Pamatinformācija” esošajā KS apstiprināšanas datu tabulā. 

Tabulā tiek attēlota informācija par: 

 lietotājs, kurš ir izveidojis KS; 

 lietotāji, kuri ir labojuši 1.bloku un 2.bloku; 

 lietotāji, kuri ir apstiprinājuši 1.bloku un 2.bloku; 

 datums un laiks, kad KS statuss ir nomainīts; 

 lietotājs, kurš ir veicis KS statusa maiņu. 
  

                                                                 
 
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības 
fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās 
attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 
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5 DP LĪMEŅA PĀRBAUDES 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes 

Atverot sadaļu Darbības programmas līmeņa pārbaudes, lietotājam uz ekrāna tiek attēloti DP 
pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabula. 

 

1. att.  DP pārbaužu meklēšanas forma 

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudes Nr. teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt meklējamās pārbaudes identifikācijas 
numuru; 

Pārbaudes veids klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – ES fondu vadības un 
kontroles sistēmas audits, Eiropas kopienas institūciju audits, Iekšējais audits, 
Vadošās iestādes pārbaude, Citas pārbaudes; 

Pārbaudes veicēja iestāde teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt meklējamo pārbaudes veicēja iestādi. 

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt 
filtru>. 

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. 

Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās 
vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā 
projekta ietvaros. 

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām 
kolonnām: 

Kolonna Apraksts 

Pārbaudes numurs DP pārbaudes identifikācijas numurs, vadošās iestādes 
pārbaudes ziņojuma (vēstules) numurs; 

Pārbaudes veids automātiski tiek attēlots DP pārbaudes veids; 

Pārbaudes nosaukums automātiski tiek attēlots DP pārbaudes nosaukums; 

Statuss automātiski tiek attēlots DP pārbaudes aktuālais statuss; 

Pārbaudāmie fondi automātiski tiek attēlots DP pārbaudē pārbaudāmie fondi; 

Plānotais pārbaudes datums automātiski tiek attēlots DP pārbaudes plānotais datums; 

Sākuma datums automātiski tiek attēlots DP pārbaudes faktiskais sākuma 
datums; 

Ziņojuma datums automātiski tiek attēlots DP pārbaudes ziņojuma datums, 
vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) datums; 

Ziņojuma Nr. automātiski tiek attēlots DP pārbaudes ziņojuma numurs, 
vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma (vēstules) numurs; 

Pārbaudāmās iestādes automātiski tiek attēlots DP pārbaudes laikā pārbaudāmās 
iestādes; 

Pārbaudes veicēja iestāde automātiski tiek attēlots DP pārbaudes veicējs. 

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes 
ieraksta atvēršanu labošanas režīmā.  

Lai veiktu labojumus sadaļā <Kontatētie trūkumi> no pārbaužu tabulas ir jāizvēlas pārbaudes 
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ieraksts un jānospiež poga <Labot> , pēc tam jāizvēlas sadaļa <Konstatētie trūkumi>, jāaizpilda 
nepieciešamie teksta lauki un jānospiež poga <Saglabāt>. Labojuma apstiprināšanu nodrošina 
„4 acu princips”. 

Lietotājam ir atļauts labot tikai savas iestādes lietotāju pievienotās pārbaudes. 

5.1 ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes  Pievienot  ES fondu 
vadības un kontroles sistēmas audits  

Lai pievienotu jaunu ES fondu vadības un kontroles sistēmas auditu, DP līmeņa pārbaužu 
sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <ES fondu vadības un kontroles sistēmas 
audits>. 

 
5-1. att.  ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits - pievienošana 

 

 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudes numurs  ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks 

Pārbaudes nosaukums  ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks 

Pārbaudes datums  datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Sākuma datums   datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 
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Pārbaudāmie fondi   izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības – ESF, KF, ERAF, JI 

Prioritārais virziens  izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros virzienus 

Pārbaudes iestāde  izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa pārbaužu 
klasifikatora “Pārbaudes iestādes” 

Pārbaudes veicēja iestāde  ierobežota garuma teksta lauks 

Vadošais auditors   ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmas lietotāja 
manuālai ievadei. Atbilstošais sistēmas lietotājs tiek meklēta pēc laukā 
ievadītās frāzes 

Nosūtīts EK  datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Ziņojuma numurs  ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek 
uzstādīts statuss “Izpildīts” 

Ziņojuma datums   datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. 
Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts” 

Process  izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Normatīvie akti un 
kontroles vide, Risku vadība, Projektu apstiprināšana, Vadības un kontroles 
aktivitātes, Maksājuma pieteikuma un kontu slēguma sagatavošana, Vadības 
informācijas sistēma, Sistēmas pārvaldība, Neatbilstību vadība 

GKZ, uz kuru audits ir 
attiecināms, gads  

 izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties gadus sākot ar 2013. līdz 
2023.gadam 

Auditējamais periods, 
sākuma datums  

 datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Auditējamais periods, 
beigu datums  

 datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Audita pārbaužu 
veikšanas sākuma datums  

 datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Audita pārbaužu 
veikšanas beigu datums  

 datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Statuss   izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – Izpildīts, Plānots, 
Procesā, Atcelts 

Pārbaudāmās iestādes  ierobežota garuma teksta lauks 

Pārbaudes kopējais 
novērtējuma rezultāts  

 izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora 
“Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti” 

Pārbaudes apjoms   ierobežota garuma teksta lauks 

Komentāri   ierobežota garuma teksta lauks 

Pārbaudes ziņojums  ierobežota garuma teksta lauks 

ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta Procesu tabula. 

Tabula satur šādas kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Pamatprasības  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa 
pārbaužu klasifikatora “Pamatprasības” atbilstoši laukā Pārbaudes iestāde 
norādītajai iestādei; 

Kopējais vērtējums  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora 
“Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti”; 
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Pārbaudes kritēriji  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora 
“Pārbaudes kritēriji” atbilstoši tabulā izvēlētajai vērtībai kolonnā 
Pamatprasības; 

Kopējais vērtējums  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no klasifikatora 
“Pārbaudes kopējie novērtējuma rezultāti”; 

ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar 
Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

Tabula satur šādas kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Projekta numurs  Attēlo projekta, kurš ir iekļauts pārbaudē, numuru; 

Projekta nosaukums  Attēlo projekta nosaukumu; 

Pārbaudītie izdevumi  Attēlo procentuālo apjomu kādu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda 
izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem. 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu. 
Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta 
nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta 
dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo 
dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un 
pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs 
mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  

ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar 
Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

 

5-2. att.  ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita projekta pārbaužu tabula 

Lai pievienotu esošu projektu šim pārbaužu sarakstam, nepieciešams nospiest pogu <[+] 
Pievienot vēl vienu ierakstu>. Tiek atvērta forma, kas satur meklēšanas lauku KPVIS sistēmā 
reģistrēta projekta numura un nosaukuma ievadei. Atbilstošais projekta numurs un nosaukums 
tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši pārbaudē atzīmētajiem fondiem. 

  

5-3. att.  ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudāmā projekta meklēšana 

Pēc projekta saglabāšanas, formā ir iespējams ievadīt papildus informāciju par projektam 
veiktajām pārbaudēm. 
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5-4. att.  ES fondu vadības un kontroles sistēmas audita pārbaudāmā projekta pārbaužu 

informācija 

Forma satur šādus ievadlaukus: 

Lauks Apraksts 

Projekts  Automātiski uzrāda projekta numuru un nosaukumu; 

Pārbaude uz vietas  Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veiktas projekta pārbaudes 
īstenošanas vietā; 

Pārbaužu Nr  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu numuriem. 
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Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pārbaude uz vietas; 

Projekta atlases 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka. ka projektā tiek veikta projekta atlases pārbaude; 

Līgumu slēgšanas, 
grozījumu pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīts projekta līgums vai tā 
grozījumi; 

Pārbaudīto līgumu, 
grozījumu numuri  

Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrētajiem līguma un to 
grozījumu numuriem, kā arī to pieņemšanas datumiem. Lauks tiek uzrādīts, ja 
ir atzīmēta izvēles rūtiņa Līguma slēgšanas, grozījumu pārbaude; 

Maksājumu 
pieprasījumu pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīti projekta maksājuma 
pieprasījumi; 

Pārbaužu dati  Tabula tiek attēlota, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Maksājumu pieprasījumu 
pārbaude; 

Maksājumu 
pieprasījumu Nr.  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto maksājuma pieprasījumu 
numurus; 

Rēķinu Nr.  Meklēšanas lauks, kurā ir iespējams meklēt projektā reģistrēto maksājumu 
pieprasījumu rēķinus pēc izdevumus pamatojošā dokumenta numura; 

Pārbaudītie izdevumi, 
EUR  

Pēc noklusējuma tiek attēlota rēķina summa ar iespēju to manuāli labot; 

Tiek veikta neatbilstību 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta reģistrēto neatbilstību 
pārbaude; 

Neatbilstību pārbaude  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto neatbilstību numuriem. 
Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Tiek veikta neatbilstību 
pārbaude; 

KPVIS projektu datu 
kvalitātes pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta KPVIS projekta datu kvalitātes 
pārbaude; 

Iepirkumu pārbaude  Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka tiek pārbaudīti projektā reģistrētie iepirkumi; 

Pārbaudītie iepirkumi  Izvēles rūtiņu kopa, ko veido iepirkuma līgumu numuri no projekta aktuālā 
iepirkuma plāna; 

Pārbaudītās iepirkumu 
pārbaudes  

Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto iepirkuma pārbaužu 
numuriem; 

Konstatētie trūkumi ar 
finanšu ietekmi  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi, kas ietekmē 
projekta finansējumu. Papildus tiek attēlota poga <Projekta neatbilstības>, kas 
atver projekta neatbilstību sadaļu. 

Neatbilstoši veiktie 
izdevumi  

Ciparu lauks iespējamo NVI manuālai ievadei. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta 
izvēles rūtiņa Konstatēti trūkumi ar finanšu ietekmi; 

Citas pārbaudes  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Neatbilstoši veiktie 
izdevumi, pārbaudītie 
izdevumi  

Tiek automātiski aprēķināta NVI procentuālā proporcija pret pārbaudītajiem 
izdevumiem (NVI kopsumma tiek dalīta ar pārbaudīto izdevumu kopsummu un 
pareizināts ar 100). Lauks nav labojams. 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks. 

 

Ja ES fondu vadības un kontroles sistēmu audita pārbaudes sadaļā “Pārbaude”, kas ir četru acu 
apstiprināta, RI darbinieks (kam loma ir “RI_labotājs”) nospiedīs pogu “Labot”, tad sistēma 
parādīs paziņojumu: “Uzmanību – šī iespēja paredzēta tikai Revīzijas iestādes darbiniekiem! Ar 
šo darbību audita lietas trūkumu sadaļa tiks atvērta auditējamajām un vadošajai iestādei datu 
ievadei.” Ja tiks nospiesta poga “Labi”, tad sistēma apstiprinātos Pārbaudes datus saglabās un 
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tos varēs apskatīties “Pārbaudes” sadaļas apakšpusē “Apstiprinājuma daļā” nospiežot pogu 
“Detaļas” un "Skatīt", lai redzētu kādu no iepriekš apstiprinātajām versijām:  

 

Nepieciešams, ka RI lietotājs pēc tam, kad pārbaudes sadaļa ir apstiprināta, nospiež pogu 
“Labot”, lai izveidotu jaunu pārbaudes melnrakstu, jo tādējādi pārējās iesaistītās iestādes varēs 
piekļūt pārbaudes sadaļai “Konstatētie trūkumi”. Ja RI ievada un datus pārbaudes Pārbaudes 
sadaļā un Konstatēto trūkumu sadaļā un apstiprina, tad visa pārbaude, tostarp Konstatēto 
trūkumu sadaļa ir slēgta, pabeigta un to vairs nevar labot iesaistītās iestādes. 

Tad, kad gan AI, VI un RI būs ierakstījušas savus komentārus Konstatēto trūkumu sadaļā, tad RI 
būtu jāapstiprina Pārbaudes sadaļa, tādējādi padarot šo pārbaudi par slēgtu. 

Papildus, Pārbaudes sadaļas datus sistēma ļauj labot tikai tās iestādes lietotājiem, kas izveidoja 
šo Pārbaudi. Piemēram, ja Pārbaudi izveidoja RI, tad VI (“VI_VKD_labot” lomas pārstāvis, kam 
arī sistēmā ir tiesības ievadīt šī veida pārbaudes datus) nevarēs izmainīt RI pārbaudes 
“Pārbaudes” sadaļas datus.  

 

5.2 Eiropas kopienas institūciju audits 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes  Pievienot  Eiropas 
kopienas institūciju audits 

Lai pievienotu jaunu Eiropas kopienas institūciju audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu 
sarakstā ir jānospiež poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Eiropas kopienas institūciju audits>. 
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5-5. att.  Eiropas kopienas institūcijas audits - pievienošana 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudes statuss  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības - Izpildīts, Procesā, Atcelts; 

Pārbaudes numurs  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Pārbaudes nosaukums  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Plānotais pārbaudes datums  Obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju 
izvēlēties no kalendāra; 

Pārbaudāmie fondi  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības - ESF, KF, ERAF, JI; lauks ir obligāti 
aizpildāms; 

Prioritārais virziens  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros 
virzienus; 

Pārbaudāmā iestāde  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes veicēja iestāde 
reālā  

Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes veicēja iestāde  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas klasificētas vērtības - EK, ERP; 

Sākuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; 
lauks ir obligāti aizpildāms; 

Beigu datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; 

Ziņojuma numurs  Ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei 
tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”; 

Ziņojuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. 
Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”; 

Ziņojuma projekta datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; 

Pārbaudes kopējais 
novērtējums  

Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes apjoms  Ierobežota garuma teksta lauks; 
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Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks 

Pārbaudes ziņojums  Ierobežota garuma teksta lauks. 

Eiropas kopienas institūciju audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu 
pārbaudēm, kurā ir iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

  

5-6. att.  Pārbaudāmā projekta pievienošana 

Tabula satur šādas kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Projekta numurs  Ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā 
reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs 
tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā 
atzīmētajam fondam; 

Pārbaudītie izdevumi, EUR  Ciparu lauks; 

Pārbaidītie iepirkumi  Izvēles rūtiņu kopa, ko veido atbilstošā projekta iepirkumu 
pārbaudes; 

Izdevumi, ko pārbaudē atzina par 
neatbilstoši veiktiem, EUR  

Ciparu lauks; 

MP, kurā iekļauti neatbilstoši veiktie 
izdevumi  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur atbilstošā projekta maksājuma 
pieprasījumu numurus; 

Neatbilstoši veiktie izdevumi / 
Pārbaudītie izdevumi %  

Automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no 
pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē 
atzina par neatbilstoši veiktiem. 

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas . 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu. 
Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta 
nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta 
dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo 
dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un 
pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs 
mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  

5.3 Iekšējais audits 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes  Pievienot  Iekšējais 
audits  

Lai pievienotu jaunu iekšējā audita pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga 
<Pievienot> un ir jāizvēlas <Iekšējais audits>. 
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5-7. att.  Iekšējais audits -  pievienošana 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudes numurs  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Pārbaudes nosaukums  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Statuss - izkrītošā saraksta lauks, kas 
satur klasificētas vērtības  

Izpildīts, Plānots, Procesā, Atcelts; 

Plānotais pārbaudes datums  Obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar 
iespēju izvēlēties no kalendāra; 

Sākuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms; 

Pārbaudes beigu datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra; 

Pārbaudāmie fondi  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības - ESF, KF, ERAF, JI; lauks ir 
obligāti aizpildāms; 

Prioritārais virziens  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas 
prioritāros virzienus; 

Pārbaudes veicēja iestāde  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes iestādes struktūrvienība  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudāmās iestādes  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes veicējs  Ierobežota garuma teksta lauks; 
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Ziņojuma numurs  Ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja 
pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”; 

Ziņojuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts 
statuss “Izpildīts”; 

Pārbaudes apjoms  Ierobežota garuma teksta lauks 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes ziņojums  Ierobežota garuma teksta lauks. 

Iekšējā audita pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir 
iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

 

5-8. att.  Iekšējā auditā pārbaudāmā projekta pievienošana 

Tabula satur šādas kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Projekta Nr.  Ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS sistēmā 
reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais projekta numurs 
tiek meklēta pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši formā atzīmētajam 
fondam 

Pārbaudītie izdevumi, EUR  Ciparu lauks 

Izdevumi, ko pārbaudē atzina par 
neatbilstoši veiktiem, EUR  

Ciparu lauks 

Neatbilstoši veiktie izdevumi / 
Pārbaudītie izdevumi %  

Automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo apjomu no 
pārbaudītajiem izdevumiem sastāda izdevumi, ko pārbaudē atzina 
par neatbilstoši veiktiem 

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas . 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu. 
Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta 
nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta 
dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo 
dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un 
pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs 
mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  

5.4 VI pārbaude 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes  Pievienot  Vadošās 
iestādes pārbaude 
Lai pievienotu jaunu vadošās iestādes pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež 
poga <Pievienot> un ir jāizvēlas <Vadošās iestādes pārbaude>. 
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5-9. att.  Vadošās iestādes pārbaude - pievienošana 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudāmā iestāde  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no DP līmeņa 
pārbaužu klasifikatora “VI pārbaudāmās iestādes”; 

Statuss Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības- Izpildīts, Plānots, 
Procesā, Atcelts; 

Pārbaudāmie fondi  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības - ESF, KF, ERAF, JI; lauks ir 
obligāti aizpildāms; 

Prioritārais virziens  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur visus darbības programmas prioritāros 
virzienus; 

Pārbaudes nosaukums  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības - Procedūru 
izvērtējums, Izdevumu atbilstības pārbaude, Projektu iesniegumu 
pārvērtēšana, Iepirkumu pirmspārbaužu virspārbaude; 

Pārbaudes veicēja iestāde  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas klasificētas vērtības - ES fondu 
vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs; 

Pārbaudes veicējs  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes sākums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra; lauks ir obligāti aizpildāms; 

Pārbaudes beigas  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra; 

Pārbaudes apjoms  Ierobežota garuma teksta lauks; 
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Pārbaudes rezultāts  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības - Pozitīvs, Ar 
iebildumiem, Negatīvs. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja izkrītošā sarakstā 
laukā Statuss ir izvēlēta vērtība “Izpildīts” vai “Atcelts”; 

Ziņojuma (vēstules) datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra 

Ziņojuma (vēstules) Nr.    Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes akti  Tabula, kas satur informāciju par pārbaudes aktiem (Pārbaudes akta 
datums - datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra un Pārbaudes akta Nr.- ierobežota garuma teksta lauks). Lai 
pievienotu informāciju par vairākiem pārbaudes aktiem, nepieciešams 
nospiest pogu <[+] Pievienot vēl vienu ierakstu>. 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes rezultāta apliecinošs 
dokuments  

Ierobežota garuma teksta lauks. 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu. 
Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta 
nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta 
dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo 
dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un 
pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs 
mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  

Valsts iestādes pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir 
iespējams pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

 

5-10. att.  Valsts iestādes pārbaudāmā projekta pievienošana 

Lai pievienotu esošu projektu šim pārbaužu sarakstam, nepieciešams nospiest pogu <[+] 
Pievienot vēl vienu ierakstu>. Tiek atvērta forma, kas satur meklēšanas lauku KPVIS sistēmā 
reģistrēta projekta numura un nosaukuma ievadei. Atbilstošais projekta numurs un 
nosaukums tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes atbilstoši pārbaudē atzīmētajiem fondiem. 

  

5-11. att.  Valsts iestādes pārbaudāmā projekta meklēšana 

Pēc projekta saglabāšanas, formā ir iespējams ievadīt papildus informāciju par projektam 
veiktajām pārbaudēm. 
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5-12. att.  Valsts iestādes pārbaudāmā projekta pārbaužu informācija 

Forma satur šādus ievadlaukus: 

Lauks Apraksts 

SAM vai pasākuma nosaukums  Automātiski attēlo SAM vai tā pasākuma nosaukumu, kuram projekts ir 
pakārtots; 

Projekts  Automātiski uzrāda projekta numuru un nosaukumu; 

Līgumu slēgšanas, grozījumu 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīts projekta līgums 
vai tā grozījumi; 

Pārbaudīto līgumu, grozījumu 
numuri  

Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrētajiem līguma un to 
grozījumu numuriem, kā arī to pieņemšanas datumiem. Lauks tiek 
uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Līguma slēgšanas, grozījumu 
pārbaude; 

Maksājumu pieprasījumu 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek pārbaudīti projekta 
maksājuma pieprasījumi; 

Pārbaužu dati  Tabula tiek attēlota, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Maksājumu 
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pieprasījumu pārbaude; 

Maksājumu pieprasījumu Nr.  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto maksājuma 
pieprasījumu numurus; 

Rēķinu Nr.  Meklēšanas lauks, kurā ir iespējams meklēt projektā reģistrēto 
maksājumu pieprasījumu rēķinus pēc izdevumus pamatojošā 
dokumenta numura; 

Pārbaudītie izdevumi, EUR  Pēc noklusējuma tiek attēlota rēķina summa ar iespēju to manuāli labot; 

Iepirkumu virspārbaude  Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka tiek pārbaudīti projektā reģistrētie 
iepirkumi; 

Pārbaudītie iepirkumi  Izvēles rūtiņu kopa, ko veido iepirkuma līgumu numuri no projekta 
aktuālā iepirkuma plāna. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa 
Iepirkumu virspārbaude; 

Neatbilstību administrēšanas 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka tiek pārbaudīta projektā reģistrēto 
neatbilstību administrēšana; 

Neatbilstību pārbaude  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto neatbilstību 
numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Neatbilstību 
administrēšanas pārbaude; 

KPVIS projektu datu kvalitātes 
pārbaude  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta KPVIS projekta datu 
kvalitātes pārbaude; 

Pārbaude projekta īstenošanas 
vietā  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta 
īstenošanas vietā, kuru veic Vadošā iestāde; 

Pārbaužu Nr.  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto Vadošās iestādes 
PPĪV numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta rūtiņa Pārbaude 
projekta īstenošanas vietā. Katru atzīmēto pārbaudi ir iespējams atvērt 
atsevišķā logā, pie attiecīgās pārbaudes nospiežot pogu <Skatīt>; 

PPĪV pēcpārbaude  Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta pārbaude projekta 
īstenošanas vietā, kuru veic CFLA; 

PPĪV pēcpārbaužu Nr.  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto CFLA PPĪV  
numuriem. Lauks tiek uzrādīts, ja ir atzīmēta rūtiņa PPĪV pēcpārbaude; 

PPĪV virspārbaude  Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projektā tiek veikta virspārbaude projekta 
īstenošanas vietā, kuru veic CFLA; 

PPĪV virspārbaužu Nr.  Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projektā reģistrēto PPĪV pārbaužu, 
kurām kā veicēja iestāde ir norādīta CFLA, numuriem. Lauks tiek 
uzrādīts, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa PPĪV virspārbaude; 

Cita pārbaude  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Konstatētie trūkumi ar finanšu 
ietekmi  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka pārbaudes laikā ir konstatēti trūkumi, kas 
ietekmē projekta finansējumu; 

Iespējamie neatbilstoši veiktie 
izdevumi  

Ciparu lauks iespējamo NVI manuālai ievadei. Lauks tiek uzrādīts, ja ir 
atzīmēta rūtiņa Konstatēti trūkumi ar finanšu ietekmi; 

Pieņemts lēmums par 
neatbilstoši veiktiem 
izdevumiem  

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka projekta laikā ir pieņemts lēmums par 
neatbilstoši veiktiem izdevumiem; 

 
Ja izvēles rūtiņa Pieņemts lēmums par neatbilstoši veiktiem izdevumiem ir atzīmēta, tad tiek 
attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Kolonna Apraksts 

Lēmuma par neatbilstību numurs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto neatbilstību 
numurus; 

Neatbilstoši veikti izdevumi, EUR  Pēc noklusējuma satur NVI kopsummu konkrētajā neatbilstībā. 
Summu ir iespējams labot. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi, 
pārbaudītie izdevumi  

Tiek automātiski aprēķināta NVI procentuālā proporcija pret 
pārbaudītajiem izdevumiem (NVI kopsumma tiek dalīta ar 
pārbaudīto izdevumu kopsummu un pareizināts ar 100). Lauks nav 
labojams. 
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5.5 Citas pārbaudes 

Darbības programma  Darbības programmas līmeņa pārbaudes  Pievienot  Citas 
pārbaudes 
Lai pievienotu jaunu neklasificētu pārbaudi, DP līmeņa pārbaužu sarakstā ir jānospiež poga 
<Pievienot> un ir jāizvēlas <Citas pārbaudes>. 

 

5-13. att.  DP līmeņa Citas pārbaudes pievienošanas forma 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Lauks Apraksts 

Pārbaudes numurs  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Pārbaudes nosaukums  Ierobežota garuma obligāti aizpildāms teksta lauks; 

Statuss  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības - Izpildīts, Plānots, 
Procesā, Atcelts; 

Sākuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; 
lauks ir obligāti aizpildāms; 

Plānotais sākuma datums  Obligāti aizpildāms datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju 
izvēlēties no kalendāra; 

Pārbaudes beigu datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra; 

Pārbaudāmie fondi  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur vērtības - ESF, KF, ERAF, JI; lauks ir obligāti 
aizpildāms 

Prioritārais virziens  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur darbības programmas prioritāros virzienus; 

Pārbaudes iestāde  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes iestādes 
struktūrvienība  

Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes veicējs  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudes veicēja iestāde reālā - Ierobežota garuma teksta lauks; 

Ziņojuma numurs  Ierobežota garuma teksta lauks. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei 
tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”; 
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Ziņojuma datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no kalendāra. 
Lauks ir obligāti aizpildāms, ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss “Izpildīts”; 

Pārbaudes apjoms  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Pārbaudāmās iestādes  Ierobežota garuma teksta lauks; 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks 

Pārbaudes ziņojums  Ierobežota garuma teksta lauks 

Citā pārbaudē papildus tiek uzrādīta tabula ar Projektu pārbaudēm, kurā ir iespējams 
pievienot projektus ar informāciju par pārbaudēm. 

 

5-14. att.  Citā pārbaudē pārbaudāmā projekta pievienošana 

Tabula satur šādas kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Projekta Nr.  Ierobežota garuma teksta meklēšanas lauks KPVIS 
sistēmā reģistrētu projektu numuru ievadei. Atbilstošais 
projekta numurs tiek meklēts pēc laukā ievadītās frāzes 
atbilstoši formā atzīmētajam fondam; 

Pārbaudītie izdevumi, EUR  Ciparu lauks; 

Izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši 
veiktiem, EUR  

Ciparu lauks; 

Neatbilstoši veiktie izdevumi / Pārbaudītie 
izdevumi %  

Automātiski tiek veikts aprēķins kādu procentuālo 
apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem sastāda 
izdevumi, ko pārbaudē atzina par neatbilstoši veiktiem. 

Tabulai jaunu projekta ierakstu var pievienot nospiežot uz ikonas . 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu. 
Sadaļā tiek attēlots ierobežota garuma teksta ievadlauks Faila nosaukums dokumenta 
nosaukuma ievadīšanai. Nospiežot pogu <Atlasīt failu> tiek atvērts Windows standarta 
dialoglogs dokumenta augšupielādei. Pēc tam, kad lietotājs ir norādījis augšupielādējamo 
dokumentu, nospiežot pogu <Pievienot>, atbilstošais dokuments tiek saglabāts sistēmā un 
pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta failus, ja lietotājs 
mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  
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6 PROJEKTA IESNIEGUMA IZVEIDOŠANA 

6.1 Projektu saraksts 

Formā Darbības programma saraksta veidā ir attēloti visi projekti, kas ir piesaistīti attiecīgajam 
SAM/SAMP vai kārtai. Informācija par projekta grupēšanas līmeņiem 2014. – 2020.gada 
plānošanas periodam ir atrodama sadaļā 2.1. Projektu sarakstā papildus tiek attēlotas kolonnas 
“Iesniedzējs” un “Kopējās izmaksas”. 

6.2 Projekta identifikācijas numurs 

KPVIS projekta identifikācijas numurs tiek piešķirts atbilstoši šādam algoritmam: 
- prioritārais virziens. ieguldījuma prioritāte. specifikā atbalsta mērķis. specifiskā 

atbalsta mērķa pasākums/ (ja pasākuma nav, tad pēdējā zīme ir 0); 
- gada, kurā projekts ir iesniegts, pēdējie divi cipari/; 
- projekta ieviešanas mehānisms vai TP/ (A – atklāta projektu iesniegumu atlase; I – 

ierobežota projektu iesniegumu atlase; TP – tehniskā palīdzība; FI – finanšu 
instrumenti); 

- projekta secīgs kārtas numurs sadalījumā pa gadiem. 
Precīzam projekta numura ģenerēšanas algoritmam ir jāveido, piemēram, šāds projekta 
numurs: 1.1.1.2/15/A/001. 
 

6.3 Projekta statuss 

Projekta iesniegumam pēc izvērtēšanas ir iespējams piešķirt kādu no zemāk uzskaitītajiem 
statusiem: 
 

Datu lauks Apraksts 

Sagatavošanā Statuss ir pieejams tikai e-vidē un norāda, ka projekta 
iesniegums atrodas sagatavošanā. Projekti šajā statusā 
neattēlojas ne KPVIS pamatsistēmā, ne pārskatos 

Iesniegts Projekta iesniegums ir iesniegts CFLA un ir pieejams iekšējā 
vidē 

Apstiprināts CFLA ir apstiprinājusi projekta iesniegumu 

Apstiprināts ar nosacījumu Projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu 

Iesniegti precizējumi Statuss tiek piešķirts, ja projekts ir bijis apstiprināts ar 
nosacījumu un projekta iesniedzējs ir iesniedzis 
precizējumus E-vidē 

Apstiprināts ar nosacījumu 
2 

Statusu izvēlas, ja arī atkārtoti iesniegtajam projekta 
iesniegumam nepieciešami precizējumi 

Iesniegti precizējumi 2 Statuss tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs ir iesniedzis 
atkārtotus precizējumus E-vidē 

Noraidīts CFLA ir noraidījusi projekta iesniegumu 

Līgums Ir parakstīts līgums vai vienošanās starp CFLA un finansējuma 
saņēmēju par projekta realizāciju 

Pārtraukts Projekts tika pārtraukts pēc līguma parakstīšanas jeb 
projekta īstenošanas laikā 

Pārtraukts pēcuzraudzības 
periodā 

Projekts tika pārtraukts pēc pabeigšanas, jeb pēcuzraudzības 
periodā  (šo statusu piešķir tikai tiem projektiem, kuriem 
pirms tam tika piešķirts statuss Pabeigts) 

Atsaukts Projekta iesniedzējs ir atsaucis projektu, vai arī pēc lēmuma 
par nosacījumu izpildi nosūtīšanas, finansējuma saņēmējs 
nenoslēdz līgumu 

Pabeigts Projekts ir pabeigts (tika veikts noslēguma maksājums) 

 
E-vidē lietotājiem ir iespēja atsaukt projekta iesniegumu (līdz brīdim, kad projekts ir statusā 
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“Līgums”). 

6.4 Projekta iesnieguma datu eksports uz Excel  

Projekta iesniegumam augšējā labajā stūrī ir excel ikona, kas atļauj lietotājam veikt projekta 
iesnieguma datu eksportu uz excel failu (skatīt attēlu zemāk): 
 

 
6-1 PI datu eksports uz Excel. 

 
Projekta iesniegumā, atverot ar Excel,  attēlojas tikai tās sadaļas (sheet), kas attiecas uz 
konkrēto projektu. 

6.5 Projekta iesnieguma pamatdati 

 Projekta pievienošana  

Darbības programma  Prioritārie virzieni  Ieguldījumu prioritātes  Specifiskā atbalsta 
mērķi  <Pasākumi>  <Kārtas>  Projekta iesnieguma pamatdati 
DP kokā jāatver līmeni zem SAM, SAMP vai projektu atlases kārtas, kurā nepieciešams pievienot 
projektu. Projektu sarakstā jāspiež poga <Pievienot projektu>.  
 

 

6-2 Projektu saraksts 
 

 
Atvērsies jauna projekta iesnieguma ievades forma ar šādiem datu laukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Projekta nosaukums Projekta nosaukums 

Projekta iesniegšanas 
datums 

Datums, kas norādīts apliecinājumā par projekta iesnieguma saņemšanu 
(pievienots projekta dokumentācijai). 
Virsprojekta līmenī sadaļā “Apliecinājums” ir nodalīts Apliecinājuma teksts no 
Apliecinājuma paskaidrojošā teksta. 

Reģistrācijas numurs / 
Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs 

Jānorāda projekta iesniedzēja reģistrācijas/ nodokļu maksātāja numurs un 
jānospiež <Ielasīt datus>. Sistēmā automātiski tiks aizpildīti lauki 
Nosaukums, Projekta iesniedzēja veids un Juridiskā adreses (sistēma veiks 

Šajā sadaļā aprakstītā informācija projekta vadītājam ir obligāti jāsavada KP VIS 5 darba dienu 
laikā pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām, gadījumos, kad projekta iesniegums ir iesniegts 
papīra formātā! Skatīt Biznesa rokasgrāmatas 3.5.sadaļu “Projekta iesnieguma pamatdati” 
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meklēšanu ārējos reģistros un pēc tam KPVIS). Ja vērtības netiek atlasītas, 
tās jāizpilda manuāli. 

Nosaukums Vērtība aizpildās automātiski, ja iestādi atrod UR, VID vai KPVIS, pēc ievadītā 
reģistrācijas Nr., pretējā gadījumā projekta iesniedzēja nosaukumu ievada 
manuāli 

Projekta iesniedzēja veids Vērtība aizpildās automātiski, ja iestādi atrod UR vai KPVIS, pretējā gadījumā 
vērtību ievada manuāli 

Juridiskā adrese Vērtība aizpildās automātiski, ja iestādi atrod UR, VID vai KPVIS, pretējā 
gadījumā vērtību ievada manuāli 

E-pasts Ja iestāde jau agrāk ievadīta KPVIS un e-pasts ir norādīts, tad lauks 
aizpildīsies automātiski. Pretējā gadījumā var aizpildīt manuāli 

Tīmekļa vietne Ja iestāde jau agrāk ievadīta KPVIS un tīmekļa vietne ir norādīta, tad lauks 
aizpildīsies automātiski. Pretējā gadījumā var aizpildīt manuāli. Lauks nav 
obligāti aizpildāms 

 

 

6-3 Jauna projekta pievienošanas veidlapa 

Kad aizpildīti visi obligātie lauki un dati saglabāti, formā redzams projektam piešķirtais numurs 
un ekrāna kreisās puses izvēlnē parādās vēl divas jaunas sadaļas: Īstenošanas vietas un 
Projekta pieteikuma summa. Abas šīs sadaļas ir obligāti jāaizpilda. Kamēr tās nav aizpildītas, 
šim projektam nebūs pieejamas citas sadaļas. 
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6-4  Pievienota projekta pamatdati 

 

 Īstenošanas vieta 

Projekts  Īstenošanas vieta 

Projekta īstenošanas vietu ievades formā ir sekojoši datu lauki: 

Adrese – jā ievada adrese formātā iela mājas numurs, pilsēta, pasta indekss. Sistēma piedāvās 
pieejamos adrešu variantus no adrešu reģistra. Atlasīto adrešu skaitu ir iespējams ierobežot 
norādot pēc iespējas precīzākus atlases kritērijus. 

Kadastra numurs – norāda īstenošanas vietas kadastra numuru (ja īstenošanas vieta ir ļoti 
konkrēta). 

Projekta īstenošanas vietas apraksts – teksts ar aprakstu. 

 
6-5 Projekta īstenošanas vieta 

 
Ja projektā paredzētas vairākas īstenošanas vietas, tad, nospiežot pogu <Pievienot vēl vienu 
ierakstu>, formā parādīsies papildus bloks jaunas īstenošanas vietas datu ievadei. 
 
 

 Pieteikuma summa 

Projekts  Pieteikuma summa 
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Projekta pieteikuma summas ievades formā lietotājam tiek attēloti to finansējuma avoti, kas ir 
norādīti virsprojekta līmenī. Blakus katram finansējuma avotam atrodas summas ievades lauks 
(ar divām zīmēm aiz komata) un procentu kolonna, kura tiek aprēķināta pret kopējām 
attiecināmajām izmaksām un aizpildīta automātiski. Vairāk par finansējuma summām sadaļā 
par Finansēšanas plānu. 

 

6-6 Projekta pieteikuma summa 
 

Kad ir veikta projekta pamatdatu ievade, sistēmas lietotājam parādās poga <Darbinieka 
ievadīts>. Pēc pogas nostiprināšanas tiek apstiprināti ievadītie projekta pamatdati un citam 
sistēmas lietotājam ir nepieciešams nospiest pogu <Virskontroles apstiprināts>. 

6.6 Projekta iesnieguma dati 

 Projekta pirmā lapa 

Projekts  Projekta pirmā lapa 

Lai turpinātu PI formas pildīšanu, jānospiež uz sadaļas Projekts (tiek attēlota sadaļas Projekts 

apakšsadaļa Projekta pirmā lapa), kur lapas apakšpusē jānospiež uz pogas <Ievadīt projekta 

iesnieguma datus>. Tiek  atvērta nākamā sadaļa – Vispārīgā informācija, kā arī  pieejamas citas 

PI formas sadaļas. 

 
6-7 Vispārīgā informācija un citas PI veidlapas sadaļas 

 
Atverot sadaļu Projekta pirmā lapa, tiek aizvērtas projekta iesnieguma formas sadaļas un tiek 

parādīti iepriekš sadaļās Pamatdati un Projekta pieteikuma summa ievadītie dati, kuri pieejami 

skatīšanās režīmā.  

Apakšsadaļā Projekta pirmā lapa jeb Pamatdati pieejami šādi datu lauki: 
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Datu lauks Apraksts 

Projekta statusa nosaukums Automātiski ielasa aktuālo projekta statusu 

Projekta numurs   Automātiski ielasa uzģenerēto projekta numuru 

Projekta nosaukums Automātiski ielasa norādīto projekta nosaukumu 

Projekta iesniedzējs Automātiski norāda projekta iesniedzēju 

Projekta kopsumma Automātiski ielasa projekta kopsummu (no pieteikuma summas) 

Attiecināmais finansējums (Projekta 
finansējumu avotu tabula) 

Automātiski ielasa attiecināmo finansējumu (no pieteikuma summas) 

Neattiecināmais finansējums 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski ielasa neattiecināmo finansējumu (no pieteikuma 
summas) 

Finansējuma avots 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski attēlo visus avotus, kuri norādīti projektā 

Summa 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski ielasa projekta summas sadalījumu pa avotiem 

%  
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski aprēķina % sadalījumu 

NVI 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski aizpilda, ņemot vērā aktuālos datus no MP sadaļas 

Ieturēts uz laiku 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski aizpilda, ņemot vērā aktuālos datus no MP sadaļas 

Izpilde 
(Projekta finansējumu avotu tabula)  

Automātiski aizpilda 

Atlikums 
(Projekta finansējumu avotu tabula) 

Automātiski attēlo līguma summu mīnus veikto maksājumu summu 

Līguma slēgšanas datums Automātiski datums no līguma sadaļas 

Īstenošanas ilgums mēnešos 
 

Automātiski tiek atlasīts no projekta īstenošanas aprakstā esošā 
projekta īstenošanas ilguma lauka 

Projekta ieviešanas sākuma datums Automātiski datums no līguma sadaļas 

Projekta ieviešanas beigu datums Automātiski datums no līguma sadaļas 

Riska novērtējums Automātiski no projekta riska sadaļas 

Riska novērtējuma datums Automātiski no projekta riska sadaļas 

Projekta statuss Sadaļa attēlo visus vēsturiskos projekta statusus un statusu maiņas 
datumus sekojošās kolonnās: 
Datums – automātiski projekta statusa maiņas datums; 
Notikums – automātiski projekta statusa nosaukums 

Atbildīgais projekta vadītājs Izvēle no sistēmas lietotāju saraksta (ievadot vārdu un uzvārdu, 
pārējie dati, ja tādi norādīti, automātiski aizpildās) 

Struktūrvienība Automātiski, ja norāda atbildīgo projektu vadītāju 

Telefona numurs Automātiski, ja norāda atbildīgo projektu vadītāju 

E-pasta adrese Automātiski, ja norāda atbildīgo projektu vadītāju 

 
 Projekta informācija 

Projekts  Vispārīgā  informācija (pēc projekta apstiprināšanas - Projekts  Finansējuma 
saņēmējs) 

Sadaļa satur vispārīgu informāciju par projektu un finansējuma saņēmēju. Tajā ir pieejami 
zemāk uzskaitītie datu ievades lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Projekta nosaukums Automātiski ielasās nosaukums 

Reģistrācijas numurs/Nodokļu 
maksātāja numurs 

Automātiski tiek ielasīts  
 

Projekta iesniedzējs Automātiski tiek ielasīts 

Projekta iesniedzēja veids Automātiski tiek ielasīts 

Juridiskā adrese Automātiski tiek ielasīta 

E-pasts Automātiski tiek ielasīts, ja ir norādīts 
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Tīmekļa vietne Automātiski tiek ielasīta, ja ir norādīta 

Projekta iesniedzēja tips Izvēlne no klasifikatora 

Valsts budžeta finansēta 
institūcija 

Atzīme, vai projekta iesniedzējs ir Valsts finansēta institūcija 

Projekta iesniedzēja klasifikācija 
atbilstoši NACE 

No NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams Centrālās statistikas 
pārvaldes tīmekļa vietnē www.cbs.gov.lv 
(http://www.csb.gov.lv/node/29900/list) izvēlas pamatdarbībai atbilstošo 
ekonomiskas darbības kodu ar 4 zīmēm atbilstoši NACE 2.redakcijai. Ja uz 
projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, veidlapā norāda galveno 
pamatdarbību (arī ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas). 
Kods jāievada līdz brīdim, kad tiek ievadīta informāciju par līguma 
noslēgšanu. 

Vai korespondences adrese 
sakrīt ar juridisko adresei 

Izvēlne Jā vai Nē. Ja norāda, ka sakrīt, tad pie korespondences adreses 
tiek ielasīta juridiskā adrese. Ja Nē, tad ir iespēja manuāli norādīt 
korespondences adresi 

Vārds Ieraksta atbildīgās amatpersonas vārdu 

Uzvārds Ieraksta atbildīgās amatpersonas uzvārdu 

Ieņemamais amats Ieraksta atbildīgās amatpersonas ieņemamo amatu 

E-pasts Ieraksta atbildīgās amatpersonas e-pastu 

Vai kontaktpersona ir tā pati kas 
atbildīgā amatpersona 

Izvēlne Jā vai Nē. Ja norāda, ka sakrīt, tad pie kontaktpersonas datiem pēc 
saglabāšanas tiek automātiski aizpildīti dati. Ja izvēlas Nē, tad manuāli 
jāievada kontaktpersonas dati 

 
 

 Projekta apraksts  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Projekta apraksts 

Sadaļā aprakstošā veidā ir jāievada informācija par projekta būtību, mērķiem un realizāciju. 
Informācijas ievadei ir pieejami zemāk uzskaitītie teksta lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta būtība, galvenās darbības, ilgums, kopējās 
izmaksas un plānotie rezultāti 

Projekta mērķis Projekta mērķis un tā atbilstība SAM, tai skaitā ietekme uz 
uzraudzības rādītājiem 

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa 
grupu problēmu un risinājumu apraksts 

Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu 
problēmu un risinājumu apraksts 

Projekta mērķa grupas apraksts Mērķa grupas sastāvs, problēmu/vajadzību apraksts un kā 
projekts palīdzēs tās risināt 

 

 Informācija par projekta sadarbības partneriem 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Informācija par 
projekta partneriem 

Sadaļā tiek attēlota informācija par projekta sadarbības partneriem, ja virsprojekta līmenī tiek 
nodefinēts, ka projektam pastāv šāda iespēja.  

Lai ievadītu informāciju par sadarbības partneriem, nepieciešams atbildēt ”Jā” un tiks aktivizēti 
datu lauki, kuri aizpildīsies automātiski, attēlojot projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera informāciju.   

Datu lauks Apraksts 

Juridiskās adreses valsts Valsts, kurā juridiskā persona ir reģistrēta. 

Reģistrācijas numurs/ 
Nodokļu maksātāja numurs 

Norādot laukā juridiskās personas reģistrācijas numuru un nospiežot pogu 
<Ielasīt datus>, sistēma automātiski aizpilda laukus Projekta iesniedzēja 
veids, Nosaukums, Juridiskā adrese, E-pasts un Tīmekļa vietne. 
Informācija automātiski tiek ielasīta no ārējiem reģistriem. 

http://www.cbs.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/node/29900/list
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Projekta iesniedzēja veids Sadarbības partnera juridiskās personas veids. Vērtība automātiski tiek 
ielasīta no uzņēmuma reģistra datu bāzes. Laukam ir pieejama izvēlne ar 
juridisko iestāžu veidiem. 

Nosaukums Sadarbības partnera nosaukums. Vērtība automātiski tiek ielasīta no UR 
un VID datu bāzēm 

Juridiskā adrese Sadarbības partnera juridiskā adrese. Vērtība automātiski tiek ielasīta no 
UR un VID datu bāzēm 

E-pasts Sadarbības partnera e-pasts. Vērtība automātiski tiek ielasīta no 
uzņēmuma reģistra datu bāzes. 

Tīmekļa vietne Sadarbības partnera tīmekļa vietne. Vērtība automātiski tiek ielasīta no 
uzņēmuma reģistra datu bāzes. 

Vai juridiskā adrese sakrīt ar 
korespondences adresi 

Divas izvēlnes pogas: Jā vai Nē. Norādot vērtību jā, korespondences 
adrese sakrīt ar juridisko adresi. 

Kontaktinformācija Vārds, uzvārds un ieņemamais amats kontaktpersonai. 

Sistēmas funkcionalitāte paredz, ka nav iespējams dzēst sadarbības partnerī, ja tas sadaļā 
Darbības un rezultāti ir piesaistīts kādai darbībai. 

  Darbības un rezultāti  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Darbības un 
rezultāti 

Sadaļā ir jāievada informācija par projekta darbībām, kas īsi apraksta galvenās izdevumu 
pozīcijas, kuras paredzēts finansēt no projekta līdzekļiem. 

Aizpildāmi šādi datu lauki (atkarībā no projekta, kāds no laukiem var nebūt pieejams): 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Automātiski 

Projekta darbība Norāda darbību, piemēram, būvdarbi 

Projekta darbības apraksts Darbības aprakstā pamato tās nepieciešamību, apraksta rīcību un 
pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā 

Rezultāts Piemēram, atjaunota būve 

Rezultātu skaitliskā izteiksme Norāda skaitu un mērvienību 

Iesaistītie partneri Norāda iesaistītā partnera numuru no PI veidlapas 1.9. sadaļas 

 
 

 
6-8 Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti 

 
Sadarbības partnerus var norādīt tikai pie zemākās darbības (apakšdarbības). 
 

  Rādītāji  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus> Rādītāji 
Sadaļā ir redzami rādītāji, kuriem SAM/SAMP līmenī laukā Aktuālās vērtības ievades līmenis ir 
izvēlēta vērtība projekta līmenis: 
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5-9 Rādītāju ievade SAM līmenī 

Katram sadaļā redzamajam rādītājam ir iespējams norādīt plānoto un sākotnējo vērtību un 
piezīmju laukā norādīt piezīmes attiecībā uz rādītāju vērtībām. Ņemot vērā plānoto projekta 
īstenošanas stadiju, ja nav plānots, ka 2018.gada beigās projekta ietvaros tiks pabeigtas 
darbības attiecībā uz rādītāja daļēju vai pilnību sasniegšanu, 2018.gadā kā sasniedzamo rādītāja 
starpposma vērtību ir jānorāda “0”. 

 
5 – 10 Rādītāju vērtību ievade. 

 Īstenošanas vieta  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Īstenošanas vieta 

Projekta īstenošanas adrese tiek ielasīta no nodaļā “5.5.2. Īstenošanas vietas” aprakstītās 
sadaļas datu lauka Adrese Daļa no datiem ir sadaļā Īstenošanas vietas ievadītie dati (skat. 
attēlu).  

Gadījumā, ja īstenošanas vieta ir visa Latvija, jāveic atzīme “Jā”. 

 
6-11 Īstenošanas vieta 

 Īstenošanas apraksts  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Īstenošanas 
apraksts 

Atbilstoši PI formā minētajam, jāaizpilda zemāk uzskaitītie datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 
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Administrēšanas 
kapacitāte 

Projekta iesniedzēja sniegtā informācija par plānotajiem cilvēkresursiem, kas 
nodrošinās projekta administratīvo, finanšu un tehnisko vadību 

Finansiālā kapacitāte Projekta iesniedzēja sniegtā informācija par pieejamajiem finanšu līdzekļiem 
projekta īstenošanai, t.sk. plānotajiem finanšu avotiem 

Īstenošanas kapacitāte Projekta iesniedzēja sniegtā informācija par projekta darbību īstenošanai 
nepieciešamajiem speciālistiem un to kvalifikāciju, materiāltehnisko 
nodrošinājumu, iekšējos normatīvajos aktos paredzētajām procedūrām 

Projekta īstenošanas ilgums, kurā var norādīt max divus ciparus – mēnešu skaitu. 

 Risku izvērtējums 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Risku izvērtējums 

Sadaļā ir apkopoti , izvērtēti un aprakstīti visi ar projektu saistītie riski. Informācija tiek attēlota 
zemāk esošās tabulas veidā. 

Datu lauks Apraksts 

NPK Projekta riska Nr pēc kārtas. 

Projekta riski Projekta riska veidi: finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības 
rādītāju sasniegšana, projektu vadība. 

Risku apraksts Katra riska apraksts. 

Riska ietekme Izvēlne ar riska ietekmes līmeņiem: augsta, vidēja, zema, n/a. 

Riska iestāšanās varbūtība Izvēlne ar riska ietekmes līmeņiem: augsta, vidēja, zema, n/a. 

Riska novēršanas mazināšanas 
pasākumi 

Riska mazināšanas pasākumu apraksts. 

 
 Saistība ar citiem projektiem  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Saistība ar citiem 
projektiem 

Jaunu projektu iespējams pievienot, nospiežot <Pievienot projektu>. Pēc pogas nospiešanas 
tiek atvērta kartīte, kurā ir jānorāda informācija par saistīto projektu.  

Kartīte satur zemāk tabulā uzskaitītos laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Projekta nosaukums Saistītā projekta nosaukums 

Projekta numurs Saistītā projekta numurs KPVIS sistēmā 

Projekta kopsavilkums/ galvenās 
darbības 

Projekta galveno darbību kopsavilkums 

Papildināmības/ demarkācijas 
apraksts 

Norāda vai projekti (to darbības un izmaksas) tiek nošķirtas – 
demarkācija, vai kā projekti papildina viens otru (savstarpējā 
saistība). 

Projekta kopējās izmaksas (euro) Kopējās projekta izmaksas 

Finansējuma avots un veids Projekta finansējuma avoti un veidi 

Projekta īstenošanas laiks no - līdz Projekta īstenošanas laiks. 

 
  Saskaņa ar horizontālajiem principiem  

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Horizontālais 
princips 

Sadaļā  apraksta kā projektā tiek realizētas horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” un 
„Ilgtspējīga attīstība”. Teksta laukā ir jāieraksta prioritātes realizācijas apraksts. 

Zem teksta ievades lauka, nospiežot pogu <izvēlēties rādītājus>, tiek attēlots saraksts ar 
iespējamajiem rādītājiem, kas raksturo horizontālā principa realizāciju. Par katru rādītāju 
informācija tiek attēlota zemāk redzamās tabulas veidā:  

Datu lauks Apraksts 
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Kods Automātiski tiek attēlots izvēlētā rādītāja kods. 

Rādītāja nosaukums Automātiski tiek attēlots izvēlētā rādītāja nosaukums. 

Sasniedzamā sākotnējā 
vērtība 

Norāda PI formā minēto vērtību 

Sasniedzamā vērtība Norāda PI formā minēto vērtību 

Mērvienība Aizpildās automātiski 

Piezīmes Ieraksta piezīmes par konkrēto ierakstu 

 

  Projekta ietekme uz vidi   

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Projekta ietekme 
uz vidi 

Jānorāda projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām, izvēloties vienu no trim iespējām: 

 Izvērtējums nav nepieciešams – izvēloties šo iespēju, neparādās Datuma lauks, 
lietotājs spiež pogu <Saglabāt un turpināt>, pāriet uz nākamo projekta sadaļu; 

 Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;  

 Nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums 

Ja tiek izvēlēts “Nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums” vai Nepieciešams 
ietekmes uz vidi novērtējums”, tad tiek attēlots datuma lauks, kurā lietotājam jānorāda 
attiecīgais datums, kā arī nepieciešams augšupielādēt failu, kurš būs pieejams gan šajā sadaļā, 
gan sadaļā “Citi pielikumi”. 

  Publicitāte 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Publicitāte 

PI sadaļa, kurā ir jāievada informācija par plānotajiem publicitātes pasākumiem projekta 
ietvaros, kas finansējuma saņēmējam ir jānodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
Informācija tiek attēlota tabulas veidā, kur rindas satur plānotos publicitātes pasākumu veidus 
un kolonas apraksta laukus katram no publicitātes veidiem. Zemāk esošā kolona satur 
detalizētāku publicitātes pasākumu tabulas aprakstu: 

Datu lauks Apraksts 

Pasākuma veids Kolonnā tiek attēloti plānotie publicitātes pasākumu veidi. Tabula satur 
obligātos pasākuma veidus konkrētā SAM ietvaros (parasti Lielformāta 
informatīvais stends, informatīvā plāksne un informācija internetā, taču 
obligātie publicitātes pasākumi var atšķirties dažādu SAM ietvaros). Obligātos 
publicitātes pasākumu veidus nav iespējams dzēst. Jaunu pasākuma veidu ir 
iespējams pievienot nospiežot pogu <Pievienot publicitātes pasākumu>. 
Katram pievienotajam publicitātes pasākumam ir pieejama poga <Dzēst>, kas 
atļauj izdzēst konkrēto publicitātes pasākumu. 

Pasākuma apraksts Teksta lauks, kur ievadīt aprakstu konkrētajam publicitātes pasākumam. 

Īstenošanas periods Plānotais publicitātes pasākuma īstenošanas periods. 

Skaits Publicitātes pasākumu skaits. 

 
 Projekta ilgtspējas nodrošināšana 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Projekta ilgtspējas 
nodrošināšana 

Sadaļā ir redzams teksta lauks, kurā sniedzams apraksts, kā projektā sasniegtos rezultātus 
uzturēt pēc projekta realizācijas beigām. 



v.1.05 (06/2017) 87/226 

 

 
6-12 Projekta ilgtspējas nodrošināšana 

 
 Valsts atbalsta jautājumi 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Valsts atbalsta 
jautājumi 

Sadaļa Valsts atbalsta jautājumi lietotājam tiek attēlota, ja tiek izpildīti šie nosacījumi: 

 SAM/SAMP vai kārtas veidlapas uzstādījumos attiecīgā sadaļa un tās ievadlauki ir 
atzīmēti kā redzami; 

 SAM/SAMP vai kārtas pamatdatos laukā Valsts publiskais atbalsts uzskatāms par 
valsts atbalstu ir izvēlēta vērtība “Jā”. 

Atverot sadaļu Valsts atbalsta jautājumi, lietotājam uz ekrāna parādās izvēlne ar nosaukumu 
Projekta īstenošanas veids. Izvēlne satur zemāk uzskaitītās vērtības: 

 projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu un ir valsts atbalsta, t.sk. de 
minimis sniedzējs; 

 projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de 
minimis sniedzējs; 

 projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu, bet ir valsts atbalsta, t.sk. de 
minimis sniedzējs; 

 projektā finansējuma saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts atbalsta, t.sk. 
de minimis sniedzējs. 

Ja sistēmas lietotājs izvēlas kādu no vērtībām, kas paredz, ka projekta finansējuma saņēmējs 
saņem valsts atbalstu, tad parādās zemāk redzamais ekrānskats: 

 

6-13 Projekta ilgtspējas nodrošināšana 

Atbalsta instruments – izvēles rūtiņu grupa ar vērtībām no klasifikatora Atbalsta instruments, 
lauks tiek attēlots, ja kā projekta īstenošanas veids ir norādīts ‘projektā finansējuma saņēmējs 
saņem valsts atbalstu un ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’ vai ‘projektā finansējuma 
saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’; 
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Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots – tiek 
attēlota izvēles rūtiņu grupa atbilstoši SAM/SAMP/kārtas uzstādījumiem, lauks tiek attēlots, ja 
kā projekta īstenošanas veids ir norādīts ‘projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu 
un ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’ vai ‘projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts 
atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’; 

Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai – ierobežota garuma teksta 
lauks un izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – uzņēmums neatbilst, 
uzņēmums atbilst (pēc noklusējuma nav izvēlēta neviena no vērtībām) , lauks tiek attēlots, ja 
kā projekta īstenošanas veids ir norādīts ‘projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts atbalstu 
un ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’ vai ‘projektā finansējuma saņēmējs saņem valsts 
atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’; 

Projekts nav uzsākts - izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – projekts nav 
uzsākts, projekts ir uzsākts (pēc noklusējuma nav izvēlēta neviena no vērtībām) , lauks tiek 
attēlots, ja kā projekta īstenošanas veids ir norādīts ‘projektā finansējuma saņēmējs saņem 
valsts atbalstu un ir valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’ vai ‘projektā finansējuma 
saņēmējs saņem valsts atbalstu, bet nav valsts atbalsta, t.sk. de minimis sniedzējs’. 

 Īstenošanas grafiks 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Īstenošanas grafiks 

Sadaļā Īstenošanas grafiks tiek atspoguļota informācijas par projektā veicamajām darbībām 
ceturkšņa griezumā. 

Atverot sadaļu Projekta īstenošanas grafiks, sistēma veic pārbaudi vai attiecīgajam projektam 
ir aizpildīta sadaļa Darbības un rezultāti. Ja sadaļa Darbības un rezultāti nav aizpildīta, tad tiek 
izdots paziņojums Lūdzam aizpildīt sadaļu “Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti”!. 
Forma nesatur ievadlaukus. 

Ja sadaļa Darbības un rezultāti satur ievadītu informāciju, tad lietotājam tiek attēlota ekrāna 
forma, kurā ir iespējams norādīt projekta darbības laika periodu projekta īstenošanas grafika 
sagatavošanai. 

 

6-14 Projekta īstenošanas grafika tabulas izveide. 

Formā tiek attēloti šādi lauki: 

No – izkrītošā saraksta lauks, kas satur gadu vērtības sākot ar 2013. līdz 2023.gadam; 

Līdz – izkrītošā saraksta lauks, kas satur gadu vērtības sākot ar 2013. līdz 2023.gadam. 

Pie gadu izvēles laukiem tiek attēlota poga <Izveidot tabulu>, kuru nospiežot tiek izveidots 
projekta īstenošanas grafiks. 
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6-15  Projekta īstenošanas grafika tabula. 

Formā tiek attēlota tabula ar zemāk uzskaitītajām kolonām: 

Kolonna Apraksts 

Projekta darbības numurs Automātiski tiek attēlotas visas projekta sadaļā Darbības un 
rezultāti pievienotās projekta darbības un sasniedzamie rezultāti; 

Projekta īstenošanas laika 
grafiks ceturkšņos 

Automātiski tiek izveidots sadalījums pa projekta gadiem atbilstoši 
norādītajam projekta finansējuma periodam. Papildus katrs gads ir 
sadalīts ceturkšņos. 

Indikatīvais iesnieguma 
apstiprināšanas ceturksnis 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur iespējamos gadus un to 
ceturkšņus, kad projekti var tikt realizēti. 
Projekta īstenošanas grafikā tā gada ceturkšņa, kurš ir norādīts laukā 
Indikatīvais iesnieguma apstiprināšanas ceturksnis, kolonna tiek 
attēlota atšķirīgā tonī. 

Ja lietotājs projekta īstenošanas grafikā ieklikšķina kādā no ceturkšņu ailēm iepretim kādai no 
plānotajām darbībām, tad ailē tiek attēlots simbols “X”. 

Ja lietotājs projekta īstenošanas grafikā ieklikšķina kādā no ceturkšņu ailēm iepretim kādai no 
darbībām, kas ir veikta pirms projekta apstiprināšanas, tad ailē tiek attēlots simbols “P”. 

Vienas darbības ietvaros var tikt atzīmēts tikai viens darbības veids, t.i, vai nu visas darbības ir 
plānotas “X” vai arī veiktas pirms projekta “P”. 

Ieklikšķinot jau atzīmētā ailē, attiecīgais simbols tiek  dzēsts (aile paliek tukša). 

 Finansēšanas plāns 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus> -> Finansēšanas plāns 

Sadaļa satur informāciju par ES projektam plānotajiem finansējuma avotiem: plānotā 
finansējuma summa no ES fondiem, no Valsts budžeta un citiem avotiem, plānotā attiecināmo 
un neattiecināmo izmaksu summas. 

Atverot sadaļu Finansēšanas plāns, lietotājam tiek attēlota ekrāna forma, kurā ir iespējams 
norādīt projekta darbības laika periodu finansēšanas plāna sagatavošanai. 
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6-16  Finansēšanas plāna tabulas izveide. 

Formā tiek attēloti šādi lauki: 

No– izkrītošā saraksta lauks, kas satur gadu vērtības sākot ar 2013. līdz 2023.gadam; 

Līdz – izkrītošā saraksta lauks, kas satur gadu vērtības sākot ar 2013. līdz 2023.gadam. 

Pie gadu izvēles laukiem tiek attēlota poga <Izveidot tabulu>, kuru nospiežot tiek izveidots 
projekta finansēšanas plāns. Tabulā ir nepieciešams norādīt nepieciešamā finansējuma 
sadalījumu pa finansēšanas avotiem un attiecināmu un neattiecināmo izmaksu summas. 

Tabula satur zemāk uzskaitītos laukus: 

Kolonna Apraksts 

Finansējuma avots Automātiski tiek attēloti SAM/SAMP/kārtā ievadītie finansējuma avoti. 

Gads – Summa Tiek izveidots sadalījums pa projekta gadiem atbilstoši norādītajam projekta 
finansējuma periodam ar ciparu lauku; par katru gadu lietotājs manuāli ievada 
finansējuma apjoma summu 

Summa Automātiski tiek aprēķināts finansējuma apjoms konkrētajam finansējuma 
avotam pa visu projekta īstenošanas laiku (gadiem); 

Kopā % Automātiski tiek aprēķināts finansējuma apjoma procentuālais lielums 
konkrētajam finansējuma avotam pa visu projekta īstenošanas laiku (gadiem). 

 
Zem tabulas atrodas brīvā teksta ievades lauks piezīmēm. 

 
6-17  Finansēšanas plāna tabula. 

 Budžeta kopsavilkums 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus> -> Budžeta 
kopsavilkums 
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Sadaļa satur informāciju par projekta budžeta izmaksām. Budžeta izmaksu pozīcijas tiek 
nodefinētas virsprojekta līmenī. Katra izmaksu pozīcija atbilst plānotajām projekta darbībām. 

PI sadaļā “Budžeta kopsavilkums” netiek attēlotas kolonnas “Neattiecināmās izmaksas” un 
“Kopā”, ja virsprojekta līmenī sadaļā “Finansējums” nav ielikta atzīme kolonnā “Rādīt projektā” 
pie Publiskās un privātās neattiecināmās izmaksas. 

Jānospiež <Labot>, lai budžets pārietu labošanas režīmā un to būtu iespējams aizpildīt. 
Nepieciešamajām izmaksu pozīcijām obligāti ir jānorāda projekta darbības numuru un 
attiecināmo/ neattiecināmo izmaksu summu.  Ja ir nepieciešams norādīt daudzumu vai 
mērvienību, tad šie lauki ir jāaizpilda kopā.  

Jaunas izmaksu apakšpozīcijas ir iespējams pievienot klāt nospiežot <+>. Katrai pievienotajai 
izmaksu pozīcijai nepieciešams norādīt projekta darbības numuru un   

Sadaļā tiek izveidots projekta budžets atbilstoši plānotajām darbībām projektā.  

 
6-18  Budžeta kopsavilkums. 

Projekta budžeta kopsavilkums satur šādas kolonnas: 

Kolonnas nosaukums Apraksts 

Budžeta pozīcijas kods Aizpildīts automātiski 

Nosaukums Budžeta virs-pozīcijai ir definēts nosaukums, savukārt izveidojot 
apakšpozīciju, lietotājam tai ir jāpiešķir nosaukums 

Daudzums Norāda plānoto izmaksu daudzumu 

Mērvienība Norāda pozīcijas mērvienību 

Projekta darbības No izvēlnes norāda pozīcijai atbilstošu darbību 

Attiecināmā summa Norāda summu līdz divām zīmēm aiz komata. Pozīcijas vērtība ir jānorāda, 
nepārsniedzot projekta attiecināmo izmaksu sliekšņus, saskaņā ar 
atbalstāmajām darbībām 

Neattiecināmā summa Norāda summu līdz divām zīmēm aiz komata. Pozīcijas vērtība ir izmaksas, 
kas pārsniedz projekta attiecināmo izmaksu sliekšņus un neietilpst 
atbalstāmajās darbībās. Tajās neietilpst NVI vai neatbilstības. 

Kopsumma Aizpildās automātiski – attiecināmo un neattiecināmo izmaksu 
kopsumma. Šajā summā netiek iekļauts PVN. 

% Aizpildās automātiski – attiecināmo izmaksu procentuālais sadalījums 
proporcionāli kopējām attiecināmajām izmaksām 

PVN Tiek norādīta pievienotās vērtības nodokļa summa no attiecīgās projekta 
budžeta pozīcijas ar skaitli līdz diviem cipariem aiz komata 

 
 Citi pielikumi 

Projekts  Projekta pirmā lapa  <Ievadīt projekta iesnieguma datus>  Citi pielikumi 

Sadaļā Citi pielikumi paredzēts pievienot projekta elektroniskos dokumentus (formāti edoc, xls, 
doc, zip u.c.).  

Lai projektam pievienotu elektronisku dokumentu, ir nepieciešams nospiest pogu <Atlasīt 
failu>, sistēma automātiski piešķirs nosaukumu, atbilstoši faila nosaukumam. Lietotājs var 
mainīt nosaukumu, lai precīzāk raksturotu pievienotā faila saturu. Pēc atlasītā dokumenta 
ielādes, ir jānospiež poga <Augšupielādēt>. Pēc pogas nospiešanas, dokuments būs redzams 
sadaļā Augšupielādētie faili. 

Tabulā ar pievienotajiem failiem ir šādas kolonnas: 
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1. Faila nosaukums – piešķirtais faila nosaukums; 
2. Faila izmērs – elektroniskā dokumenta datu apjoms (mērvienība – MB, maksimālais 

~200MB); 
3. Komentārs –komentārs par pievienoto dokumentu; 
4. Pievienošanas laiks – norādīts precīzs datums un laiks, kad dokuments ir saglabāts 

sistēmā; 
5. Darbības – poga <Dzēst> ar iespēju dzēst augšupielādēto dokumentu. 

Pēc augšupielādētā faila saglabāšanas, parādās sistēmas paziņojums (gan šajā, gan citās 

sistēmas sadaļās, kur notiek failu augšupielādē): Dati veiksmīgi saglabāti! 

 PI datu pārbaude 

Pēc projekta iesnieguma aizpildīšanas un statusa nomaiņas uz Apstiprināts, lietotājam ir 
pieejama poga <Darbinieka ievadīts> (skatīt attēlu zemāk). Šī poga lietotājam ir redzama tad, 
kad ir tikuši savadīti visi projekta iesnieguma dati. Pēc pogas < Darbinieka ievadīts> nospiešanas, 
parādās poga <Virskontroles apstiprināts>: 

 
6-19 Poga <Darbinieka ievadīts> 

Pēc pogas <Darbinieka ievadīts> nospiešanas, sistēma veic PI datu pārbaudi un, ja tiek 
konstatētas kļūdas, tad virs PI ir pieejama sadaļa ar kļūdu sarakstu. Lietotājam ir iespēja 
uzklikšķināt uz katras no kļūdām un sistēma novirzīs uz attiecīgo PI sadaļu, kur dati ir kļūdaini 
ievadīti. PI ir nepieciešams izlabot visas sistēmas norādītās kļūdas, lai būtu iespējams nospiest 
pogu <Darbinieka ievadīts>. 

Atbilstoši sistēmā eksistējošajam četru acu principam, kad darbinieks ir veicis PI apstiprināšanu, 
tad citam sistēmas lietotājam ir jāveic PI datu pārbaudu un jānospiež poga <Virskontroles 
apstiprināts>. 

 
6-20  Kļūdu paziņojumi 
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6.7 Projekta pamatdati  

 Projekta pirmā lapa 

Projekts  Pamatdati  Projekta pirmā lapa 

Sadaļa satur svarīgāko informāciju par projekta iesnieguma. Informācija tiek attēlota zemāk 
redzamās tabulas veidā. 

Sadaļas nosaukums Apraksts 

Projekta statuss un projekta 
numurs 

Projekta galvenē ir redzams projekta aktuālais statuss un projekta 
numurs. 

Projekta numurs Projektam piešķirtais numurs. 

Projekta nosaukums Projekta nosaukums. 

Projekta iesniedzējs Juridiskā persona, kas iesniegusi projektu. 

Līguma slēgšanas datums Datums, kad tiks noslēgts līgums 

Īstenošanas ilgums mēnešos Plānotais projekta īstenošanas laiks mēnešos 

Projekta ieviešanas sākuma 
datums 

Projekta ieviešanas sākuma datums. 

Projekta ieviešanas beigu 
datums 
 

Plānotais projekta ieviešanas beigu datums. 
!SVARĪGI: Ja projekts tiek pabeigts pirms datuma, kas norādīts laukā 
projekta ieviešanas beigu datums, tad sistēmā manuāli ir nepieciešams 
nomainīt norādīto datumu pret aktuālo datumu, kad projekta status tika 
nomainīts uz Pabeigts. Datuma maiņu ir iespējams veikt caur sadaļu 
Līgums un Grozījumi. 

Riska novērtējums Projektam piešķirtais riska invertējuma status  

Riska novērtējuma datums Datums, kad riska novērtējuma status tika piešķirts 

Projekta statuss Projekta statusa maiņu vēsture. Informācija tiek attēlota tabulas veidā, 
kas sastāv no kolonām: Statusa maiņas datums, Statuss, Lietotājs, Dati 
ievadīti. 

Poga <Mainīt statusu uz 
‘Pārtraukts’> 

Poga dod iespēju projekta statusu nomainīt uz pārtraukts. 

Atbildīgais projekta vadītājs Projekta vadītājs no CFLA. Laukam pretī ir pieejama izvēlne ar 
iespējamajiem projekta vadītājiem no CFLA puses. 

Struktūrvienība Projekta vadītāja struktūrvienība (aizpildās automātiski) 

Telefona numurs Projekta vadītāja telefona numurs (aizpildās automātiski) 

E-pasts Projekta vadītāja e-pasts (aizpildās automātiski) 

 
 Projekta informācija 

Projekts  Projekta  informācija  

Sadaļa satur vispārīgu informāciju par konkrēto projektu. Informācija tiek attēlota zemāk 
redzamās tabulas veidā: 

Datu lauks Apraksts 

Ieguldījuma prioritāte Ieguldījumu prioritātes nosaukums. Tiek atlasīts automātiski no 
virsprojekta datiem. 

SAM/SAMP numurs SAM/SAMP numurs tiek ielasīts automātiski 

SAM/SAMP nosaukums SAM/SAMP nosaukums tiek ielasīts automātiski 

Kārtas nr. Kārtas numurs tiek ielasīts automātiski 

MP noteikumu datums Datums, kad tika apstiprināti MP noteikumi, kuri regulē konkrēto SAM. 

Vai PVN ir attiecināmās 
izmaksas 

Ja ir ielikta atzīme, tad PVN izmaksas projektā ir uzskatāmas par 
attiecināmām. (atzīme tiek automātiski atlasīta no virsprojekta datiem). 

Vai projektā jāuzkrāj 
informācija par labuma 
guvējiem 

Ielikta atzīme šajā sadaļā nozīmē to, ka maksājumu pieprasījums saturēs 
atsevišķu tabulu ar informāciju par gala saņēmējiem. Aizpildās 
automātiski atbilstoši SAM/SAMP/kārtas līmeņa datiem 

Vai projekts tiek īstenots Lauks, kurā iespējams manuāli ievietot atzīmi. 
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saskaņā ar publiskā un privātā 
sektora partnerības struktūru 

Vai projekts ir lielais projekts Aizpildās automātiski atbilstoši SAM/SAMP/kārtas līmeņa datiem. Ja 
SAM/SAMP/kārtas līmenī “Projekta veids” ir norādīta vērtība “Standarta 
vai lielais”, tad šī izvēles rūtiņa ir lietotājam manuāli labojama 

Vai projekts ir ITI projekts Lauks, kurā iespējams manuāli ievietot atzīmi. 

Atlases veids Tiek ielasīts automātiski atlases veida nosaukums 

Ļaut ekspertiem skatīties citu 
ekspertu pievienotos 
dokumentus 

Izvēles rūtiņa, kas nosaka, ka lietotājs ar lietotāja tiesībās norādīto 
iestādi “Eksperts (vērtētājs)”, ir tiesīgs redzēt citu lietotāju pievienotos 
dokumentus formas apakšsadaļā “Projekta vērtēšanas dokumentācija”. 
Ja izvēles rūtiņa nav atzīmēta, tad lietotājs var redzēt tikai savus 
pievienotos dokumentus. 

Projekta klasifikācijas NACE No NACE 2. redakcijas klasifikatora, kas pieejams Centrālās statistikas 
pārvaldes tīmekļa vietnē www.csb.gov.lv 
(http://www.csb.gov.lv/node/29900/list).  
 CFLA projektu vadītājs izvēlas NACE 2 kodu ar 4 zīmēm atbilstoši 
projektam novērtējot projektā plānotās investīcijas un/vai jomu.  
Kods jāievada līdz brīdim, kad tiek ievadīta informāciju par līguma 
noslēgšanu. 

Īstenošanas vietas adrese Aizpildās automātiski atbilstoši projekta iesniegumā ievadītajai 
informācijai. Ir redzama projekta īstenošanas adrese. 

Kadastra numurs Aizpildās automātiski atbilstoši projekta iesniegumā ievadītajai 
informācijai 

Projekta īstenošanas vietas 
apraksts 

Aizpildās automātiski atbilstoši projekta iesniegumā ievadītajai 
informācijai 

Intervences kategorijas 
saimnieciskā darbība 

Aizpildās automātiski ar saimnieciskās darbības kodu un nosaukumu 
atbilstoši ievadītajai projekta klasifikācijai NACE. Gadījumos, kad ir 
ievadīti vairāki intervences kategorijas kodi, CFLA atbildīgais darbinieks 
(projekta vadītājs)  norāda % sadalījumu, kurai summā jābūt 100%. 

 
 Projekta apraksts 

Projekts  Pamatdati  Projekta apraksts 

Sadaļā ir redzama aprakstoša informācija par projektu, kas tika ievadīta projekta iesniegumā. 
Tajā ir zemāk aprakstītie lauki: 

Sadaļas nosaukums Apraksts 

Projekta kopsavilkums, 
galvenās darbības 

Tiek attēlota vērtība, kas projekta iesniegumā tika ievadīta sadaļā Projekta 
apraksts laukā 1.1 Projekta kopsavilkums: projekta būtība, galvenās 
darbības, ilgums, kopējās izmaksas un plānotie rezultāti 

Projekta mērķis Tiek attēlota vērtība, kas projekta iesniegumā tika ievadīta sadaļā Projekta 
apraksts laukā 1.2. Projekta mērķis un tā pamatojums 

Problēmas un risinājuma 
apraksts, t.sk. mērķa grupu 
problēmu un risinājumu 
apraksts 

Tiek attēlota vērtība, kas projekta iesniegumā tika ievadīta sadaļā Projekta 
apraksts laukā 1.3. Problēmas un risinājuma apraksts, t.sk. mērķa grupu 
problēmu un risinājumu apraksts 

Projekta mērķa grupas 
apraksts 

Tiek attēlota vērtība, kas projekta iesniegumā tika ievadīta sadaļā Projekta 
apraksts laukā 1.4. Projekta mērķa grupas apraksts (mērķa grupas sastāvs, 
problēmu/vajadzību apraksts un kā projekts palīdzēs tās risināt) 

 

6.8 Projekta vērtēšana 

Projekts Projekta vērtēšana 

Tiek attēlota informācija, kas ir saistīta ar projekta vērtēšanu. Sadaļā ir iespējams veikt projekta 
statusa nomaiņu (norādot vērtēšanas rezultātu), pievienot projekta vērtēšanas dokumentus, kā 

http://www.csb.gov.lv/
http://www.csb.gov.lv/node/29900/list
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arī papildus norādīt informāciju par projekta vērtējuma apstrīdēšanu VI un pieņemtā lēmuma 
pārsūdzēšanu tiesā. 

Projektiem, kas atrodas vērtēšanā (projekti statusā “Iesniegts”) ir ierobežota pieeja un 
lietotājiem, kuriem nav pieejas tiesību, ir redzama tikai projekta pirmā lapa. 

Sadaļa sastāv no trīs apakšsadaļām: 

 Projekta vērtēšana-  apakšsadaļa satur informāciju par projekta pieņemšanas un 
iesniegšanas datumiem, vērtēšanā iegūto punktu skaitu, projekta statusu, 
apstiprināšanas/noraidīšanas, nosacījumu izpildes datumiem.  

 Projekta vērtēšanas dokumentācija, kur iespējams pievienot informāciju saistībā ar 
projekta vērtēšanu; 

 Projekta vērtējuma apstrīdēšana,  kas automātiski tiek izveidota, ja tiek norādīts projekta 
statuss “Noraidīts”. Apakšsadaļā tikai VI darbiniekiem iespējams norādīt informāciju par 
vērtējuma apstrīdēšanas procesu un pievienot saistošos dokumentus. 
 

 
5-21 Projekta vērtēšana 

Formā atrodas šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Projektu pieņemšanas 
beigu datums 

Dati aizpildās automātiski atbilstoši SAM/SAMP/kārtas līmenī norādītajai 
informācijai 

Projekta iesniegšanas 
datums 

Dati aizpildās automātiski ar sistēmas reģistrēto datumu, kad projekts ir 
iesniegts. Lauks ir manuāli labojams līdz brīdim, kad projektam tiek piešķirts 
statuss “Līgums”. 

Vērtēšanā iegūto punktu 
skaits 

Ciparu lauks punktu skaita ievadīšanai, obligāti aizpildāms, ja Projekta statuss 
ir Apstiprināts, Apstiprināts ar nosacījumu, Apstiprināts ar nosacījumu 2 vai 
Noraidīts. Laukā vērtība tiek attēlota ar precizitāti ar 3 cipariem aiz komata, 
no ceturtās vērtības veicot noapaļošanu sākot ar 5 uz augšu. Pie lauka ir 
izvēles rūtiņa n/a, kuru atzīmējot, laukā Vērtēšanā iegūto punktu skaits 
ievadītā vērtība tiek dzēsta un tā vairs nav ievadāma (lauks kļūst tikai 
skatāms).  
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Vērtēšanas rezultāts  Izkrītošā saraksta lauks ar šādām vērtībām – Apstiprināts, Apstiprināts ar 
nosacījumu, Noraidīts, Atsaukts. Vērtību izvēlas manuāli. Ja projekta 
vērtēšanā tiek pieprasīti precizējumi, tad pēc precizējuma saņemšanas 
pieejams papildus projekta statuss “Apstiprināts ar nosacījumu 2”. 
 
 

Vērtēšanas rezultāta 
datums 

Datuma lauks, vērtību ievada manuāli 

Nosacījuma izpildes 
datums (termiņš) 

Datuma lauks, vērtību ievada manuāli. Jāievadā plānotais nosacījuma izpildes 
datums, jeb datums līdz kuram FS ir jāiesniedz precizējumi. . Lauks tiek 
attēlots tikai gadījumā, ja lietotājs laukā Projekta statuss ir norādījis vērtību 
“Apstiprināts ar nosacījumu”. Ja šajā laukā ir ievadīts datums, tad turpmāk 
tas tiek vienmēr attēlots neatkarīgi no tā, kāds vērtēšanas rezultāts ir 
norādīts. 

Noraidīšanas pamatojums Lauks tiek attēlots tikai gadījumā, ja lietotājs laukā Projekta statuss ir 
norādījis vērtību “Noraidīts”. 
Vērtība jānorāda manuāli no izkrītošā saraksta, kas satur vērtības no 
klasifikatora “Noraidīšanas iemesls”: 

- Finansējuma nepietiekamības dēļ 
- Izslēgšanas kritēriju neizpilde 
- Vienoto kritēriju neizpilde 
- Vienoto izvēles kritēriju neizpilde 
- Specifisko atbilstības kritēriju neizpilde 
- Kvalitātes kritēriju neizpilde 
- PI nav iesniegts termiņā 
- PI precizējumi nav iesniegti termiņā 

Tabula ar iesniegtajiem PI Ja sistēmas lietotājam ir nepieciešams precizēt iesniegto projekta iesniegumu 

(PI ir bijis status Apstiprināts ar nosacījumu vai Apstiprināts ar nosacījumu 2) 

un precizējumi ir tikuši jau iesniegti (Iesniegti precizējumi un Iesniegti 

precizējumi 2), tad parādās zemāk redzamā tabula, kas satur kolonnas 

(Iesniegšanas datums, Iesniegtie projekta iesniegumi (sākotnējā versija un 

precizētā versija) un poga salīdzināt, kas ļauj lietotājam salīdzināt abas 

iesniegtās projekta iesnieguma versijas). 

 
Datus ievadīja Dati aizpildās automātiski. Tiek norādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš 

pēdējais datus ir saglabājis. 

Datus apstiprināja Dati aizpildās automātiski. Tiek norādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš 
pēdējais datus ir apstiprinājis. 
 
Poga <Apstiprināt> tiek attēlota tad, ja dati ir pirmo reizi ievadīti vai arī ir laboti 
iepriekš apstiprināta informācija. Apstiprināt ievadītos datus nedrīkst lietotājs, 
kurš tos sistēmā ir ievadījis. Apstiprināti dati lietotājam nav labojami. Lai labotu 
apstiprinātus datus, ir jānospiež poga <Mainīt rezultātu>. 

 

Ja laukā Vērtēšanas rezultāts ir norādīta vērtība “Apstiprināts ar nosacījumu” vai “Apstiprināts 
ar nosacījumu 2”, tad formā papildus tiek uzrādīta tabula “Apstiprināts ar nosacījumu” ar šādām 
kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Obligāti aizpildāms teksta lauks 

Projekta iesnieguma nepieciešamie 
precizējumi 

Obligāti aizpildāms teksta lauks 
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Projekta iesnieguma sadaļas Izkrītošā saraksta lauks, kas satur sadaļu nosaukumus no projekta 
iesnieguma veidlapas, izvēlētā sadaļa projekta iesnieguma veidlapā 
būs pieejama informācijas labošanai, precizēšanai 

 

 
5-22 Apstiprināts ar nosacījumu 

Katram vērtēšanas rezultātam “Apstiprināts ar nosacījumu” tiek veidota sava tabula. Ja tiek 
norādīts vērtēšanas rezultāts “Apstiprināts ar nosacījumu 2”, tad iepriekšējā vērtēšanas 
rezultāta “Apstiprināts ar nosacījumu” tabula nav labojama. 

Formās ievadītie dati ir apstiprināmi pēc “4 acu” principa. 

Ja laukā Vērtēšanas rezultāts ir norādīta vērtība “Apstiprināts ar nosacījumu”, tad formā 
papildus tiek uzrādīta tabula, kas satur projekta iesnieguma sākotnējās versijas iesniegšanas 
datumu un pogas <Iesniegtā versija>, <Iesniegto precizējumu versija> un <Salīdzināt>. Tabula ir 
redzama PI ar statusiem: Apstiprināts ar nosacījumu vai Apstiprināts ar nosacījumu 2 un 
Iesniegti precizējumi un Iesniegti precizējumi 2. 

 
5-23 Projekta iesnieguma versiju saraksts 

Nospiežot pogu <Iesniegtā versija>, tiek atvērta projekta iesnieguma veidlapas sākotnējā 
versija. 

Nospiežot pogu <Iesniegto precizējumu versija>, tiek atvērta projekta iesnieguma veidlapas 
versija, kurā ir iekļautas projekta iesnieguma datos veiktās izmaiņas. Projekta iesnieguma 
sadaļas, kurās ir veiktas izmaiņas, tiek attēlotas atšķirīgā krāsā. 

 
5-24 Projekta mainīto sadaļu attēlojums 

Nospiežot pogu <Salīdzināt>, tiek atvērta forma ar tabulu, kas satur to informācijas bloku, kas 
projekta iesniegumā ir mainīts. 
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5-25 Projekta iesnieguma sadaļas versiju salīdzināšana 

Ja sistēmas lietotājam ir nepieciešams precizēt iesniegto projekta iesniegumu (PI ir bijis statuss 
Apstiprināts ar nosacījumu vai Apstiprināts ar nosacījumu 2) un precizējumi ir tikuši jau iesniegti 
(Iesniegti precizējumi un Iesniegti precizējumi 2), tad parādās zemāk redzamā tabula, kas satur 
kolonnas (Iesniegšanas datums, Iesniegtie projekta iesniegumi (sākotnējā versija un precizētā 
versija) un poga salīdzināt, kas ļauj lietotājam salīdzināt abas iesniegtās projekta iesnieguma 
versijas). 

Tabula ir redzama PI ar statusiem: Apstiprināts ar nosacījumu vai Apstiprināts ar nosacījumu 2 
un Iesniegti precizējumi un Iesniegti precizējumi 2. 

Ja e-vidē FS atsauc savu projekta iesniegumu, tiek nosūtīts sistēmas izveidots informatīvs e-
pasts uz atlase@cfla.gov.lv. 

Projekta vērtēšanas dokumentācija 

Apakšsadaļā “Projekta vērtēšanas dokumentācija” lietotājam ir iespējams pievienot visu ar 
projekta vērtēšanu saistīto dokumentāciju. Šī apakšsadaļa tiek uzrādīta tikai tādā gadījumā, ja 
lietotājam ir piešķirtas tiesības labot šo sadaļu. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 
2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

Projekta vērtējuma apstrīdēšana  

Ja projekta vērtēšanas laikā ir pieņemts lēmums projektu noraidīt, tad projekta iesniedzējam šo 
lēmumu ir iespējams apstrīdēt vadošajā iestādē.  

Pēc statusa “Noraidīts” ielikšanas, sistēma automātiski izveido apakšsadaļu “Projekta 
vērtējuma apstrīdēšana”.  
Ja projekta iesniedzējs VI iesniedz apstrīdēšanas iesniegumu par CFLA pieņemto lēmumu, tad 
VI atbildīgais darbinieks nodrošina datu ievadi apakšsadaļā “Projekta vērtējuma apstrīdēšana”. 
 
Lai ievadītu projekta apstrīdēšanas informāciju sistēmā, lietotājam ir jābūt VI darbiniekam 
(lietotāja datos laukā Iestāde ir jābūt noradītai vērtībai “VI”). 
 
CFLA projekta vērtēšanas atbildīgais darbinieks ievada informāciju par gala lēmumu un datumu 
apakšsadaļā “Projekta vērtēšana”. Pēc projekta vērtējuma apstrīdēšanas gala lēmuma 
pieņemšanas, sākotnējo projekta statusu “Noraidīts” var manuāli nomainīt uz “Noraidīts”, 
“Apstiprināts” un “Apstiprināts ar nosacījumu”. 
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5-27 Projekta vērtējuma apstrīdēšana 

Forma satur šādus laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Apstrīdēšanas iesnieguma 
saņemšanas datums 

Datuma lauks, vērtību ievada manuāli 

Apstrīdēšanas statuss Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības – izskatīšanā; 
lēmums. Vērtību norāda manuāli. 

Apstrīdēšanas būtība Teksta lauks, vērtību ievada manuāli brīva teksta formātā 

Formas sadaļā ievadītie dati ir apstiprināmi pēc “4 acu” principa neatkarīgi no projekta 
vērtēšanas pamatdatiem. 

Formā ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie faili. 
Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 
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1. att.  Projekta vērtējuma rezultāta maiņa 

Formā papildus tiek attēloti šādi lauki (vai mainīts esošo lauku attēlojums): 
 

Datu lauks Apraksts 

Vērtēšanā iegūto 
punktu skaits  

Automātiski tiek attēlots sākotnējās projekta vērtēšanas laikā 
iegūto punktu skaits, lauks vairs nav labojams 

Pirmreizējais 
noraidīšanas datums 

Pēc noklusējuma tiek attēlots sākotnējās projekta vērtēšanas 
laikā ievadītais Apstiprināšanas/noraidīšanas datums; lauks ir 
labojams 

Atkārtotā vērtēšanā 
iegūto punktu skaits 

Ciparu lauks punktu skaita ievadīšanai, obligāti aizpildāms, ja 
Vērtēšanas rezultāts ir Apstiprināts, Apstiprināts ar nosacījumu, 
Apstiprināts ar nosacījumu 2 vai Noraidīts. Sākotnēji pēc 
noklusējuma tiek attēlota laukā Vērtēšanā iegūto punktu skaits 
ievadītā vērtība. Laukā vērtība tiek attēlota ar precizitāti ar 3 
cipariem aiz komata, no ceturtās vērtības veicot noapaļošanu 
sākot ar 5 uz augšu. Pie lauka ir izvēles rūtiņa n/a, kuru 
atzīmējot, laukā Atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaits 
ievadītā vērtība tiek dzēsta un tā vairs nav ievadāma (lauks kļūst 
tikai skatāms) 

Vērtēšanas rezultāts Izkrītošā saraksta lauks, pēc noklusējuma satur sākotnējo 
projekta vērtēšanas statusu – noraidīts. Vērtību iespējams 
nomainīt manuāli 

Apstiprināšanas / 
noraidīšanas datums 

Pēc noklusējuma tiek attēlots sākotnējās projekta vērtēšanas 
laikā ievadītais datums, vērtību ievada manuāli 

Pie lauka Atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaits tiek attēlota ikona , kuru nospiežot 
tiek atvērta papildforma ar laukā laboto vērtību vēsturi. 
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1. att.  Atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaita vēsture 

Vēsturisko ierakstu tabula satur šādas kolonnas: 
 

Datu lauks Apraksts 

Ievadīšanas datums  Tiek attēlots datums ar laiku, kad atkārtotā vērtēšanā 
iegūto punktu skaits ir labots 

Atkārtotā vērtēšanā iegūto 
punktu skaits  

Tiek attēlota atkārotā vērtēšanā iegūto punktu skaita 
labotā vērtība 

Ievadīja lietotājs  Tiek attēlots lietotāja vārds un uzvārds, kurš veicis 
atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaita labojumu 

6.9 Sadarbības partneri 

Projekts  Pamatdati   Sadarbības partneri 

Sadaļa satur informāciju par projekta sadarbības partneriem, kas tika ievadīti sistēmas projekta 
iesnieguma sadaļā Sadarbības partneri. Informācija tiek attēlota tabulas veidā, kas satur zemāk 
uzskaitītās kolonnas: 

Kolonna Apraksts 

Nr. Aizpildās automātiski, attēlo tabulas ieraksta kārtas numuru. 

Nosaukums Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera nosaukumu. 

Reģistrācijas Nr. Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera reģistrācijas numuru. 

Kontaktpersona Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera kontaktpersonas vārdu un uzvārdu. 

 

 
5-28  Sadaļa Sadarbības partneri 

Iezīmējot kolonā ierakstu ar Sadarbības partneri un pēc tam nospiežot pogu <Atvērt>, ir 
iespējams atvērt konkrētā sadarbības partnera kartiņu, kas satur zemāk uzskaitītos 
informatīvos laukus: 
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Kolonna Apraksts 

Partnera nosaukums Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera nosaukumu. 

Reģistrācijas numurs Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera reģistrācijas numuru. 

Projekta iesniedzēja 
veids 

Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera iesniedzēja veidu. 

Juridiskā adrese Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera juridisko adresi, e-pasta adresi un tīmekļa vietnes adresi. 

Kontaktinformācija Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta 
adresi. 

Partnera izvēles 
pamatojums 

Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā pievienotā sadarbības 
partnera tā izvēles pamatojumu. 

 
5-29  Sadarbības partnera informatīvā kartīte.  

6.10 Publicitāte 

Projekts  Pamatdati  Publicitāte 

Sadaļa satur informāciju par paredzētajiem projekta publicitātes pasākumiem, kas tika ievadīti 
projekta iesnieguma sadaļā Publicitāte. 

 
5-30 Publicitāte 

Tabula sastāv no divām daļām ar šādām kolonnām: 

Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi atbilstoši projekta iesniegumā norādītajam 

Datu lauks Apraksts 

Veids atbilstoši projektā 
norādītajam 

Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā ievadīto informāciju par 
plānotās publicitātes pasākumiem 

Pasākuma apraksts Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā ievadīto informāciju par 
plānotās publicitātes pasākumiem 
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Īstenošanas periods Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā ievadīto informāciju par 
plānotās publicitātes pasākumiem 

Skaits Aizpildās automātiski, attēlo projekta iesniegumā ievadīto informāciju par 
plānotās publicitātes pasākumiem 

Faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākumu apraksts 

Datu lauks Apraksts 

Pasākuma apraksts Aizpildās automātiski, attēlo apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos ievadīto 
informāciju par paveiktajiem publicitātes pasākumiem 

Īstenošanas periods Aizpildās automātiski, attēlo apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos ievadīto 
informāciju par paveiktajiem publicitātes pasākumiem 

Skaits Aizpildās automātiski, attēlo apstiprinātajos maksājuma pieprasījumos ievadīto 
informāciju par paveiktajiem publicitātes pasākumiem 

6.11 Projekta riski 

Projekts  Pamatdati  Projekta riski 
Tiek veikts projekta riska novērtējums. Izvēlnē Projekta riska līmenis ir jāizvēlas projekta risks 
(augsts, vidējs un zems), laukā Riska līmeņa noteikšanas datums jāievada datums, kad tika 
veikts riska novērtējums, laukā Piezīmes ir iespējams ievadīt piezīmes saistībā ar riska 
izvērtēšanu. Pēc lauku aizpildes, nepieciešams nospiest <Saglabāt>, lai informācija tiktu 
saglabāta. 

Atverot sadaļu Projekta risks, lietotājam tiek attēlots saraksts ar attiecīgajā projektā veiktajiem 
risku izvērtējumiem. 

 
5-31 Projekta riski

 
1. att.  Projekta risku izvērtējuma saraksts 

Formā tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām: 
 

Datu lauks Apraksts 

NPK Automātiski tiek attēlots riska izvērtējuma ieraksta kārtas 
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numurs tabulā 

Riska izvērtējuma veids Automātiski tiek attēlots riska izvērtējuma veids 

Riska līmenis Automātiski tiek attēlots riska izvērtējuma līmenis 

Apstiprināšanas datums Automātiski tiek attēlots datums, kad ir veikta riska izvērtējuma 
pirmā līmeņa apsitprināšana 

Virskontroles apstiprināts Automātiski tiek attēlots datums, kad ir veikta riska izvērtējuma 
virskontroles līmeņa apstiprināšana; 

Riska izvērtējums pareizs un 
atbilstošā termiņā 

Automātiski attēlo virskontroles apstiprināto vērtību laukā Riska 
izvērtējums ir veikts pareizi un atbilstošā termiņā (norāda "Jā" 
vai "Nē". Ja norādīts "Nē", virskontroles veicējs komentāru 
sadaļā sniedz pamatojumu termiņa neievērošanā) 

Riska līmenis pareizs un 
atbilstošā termiņā - termiņa 
neievērošanā) 

Automātiski attēlo virskontroles apstiprināto vērtību laukā Riska 
līmenis KP VIS ir norādīts pareizi un tas ir veikts atbilstošā 
termiņā (norāda "Jā" vai "Nē". Ja norādīts "Nē", virskontroles 
veicējs komentāru sadaļā sniedz pamatojumu 

Virs projekta risku tabulas tiek attēlotas pogas <Atvērt> un <Pievienot>.  

 Projekta risku izvērtējuma pievienošana 

Piekļuves ceļš: 
 
Projekts  Pamatdati  Projekta risks  <Pievienot> vai iezīmēt esošu ierakstu un nospiest 
pogu <Atvērt> 
 
Sadaļā Projekta risks nospiežot virs tabulas esošo pogu <Pievienot>, lietotājam ir iespējams 
ievadīt visu nepieciešamo informāciju par projekta risku izvērtējumu. No sākuma lietotājam ir 
jāizvēlas risku izvērtējuma veids – sākotnējais, atkārtotais vai noslēguma. Risku izvērtējuma 
veids projektā tiek uzrādīts atbilstoši virsprojekta līmeņa risku izvērtējuma uzstādījumiem (sk. 
3.10 Risku izvērtējums). Gadījumā ja virsprojekta līmenī neviena no risku izvērtējuma sadaļām 
nav apstiprināta atbilstoši “r acu principam”, bet projekta sadaļā Projekta riski mēģina 
pievienot jaunu risku izvērtējumu, tad uz pogas <Pievienot> nospiešanu tiek izdots paziņojums 
“Virsprojekta līmenī nav apstiprināta risku izvērtējuma veidlapa. Lūdzu sazinieties ar 
Programmu vadības un metodikas nodaļu.”. 

 

2. att.  Projekta risku izvērtējuma veida izvēle 

Risku izvērtējuma veida izvēles formā tiek attēloti šādi lauki: 
 

Datu lauks Apraksts 

Risku izvērtējuma veids  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur risku izvērtējumu veidus 
atbilstoši virsprojekta līmeņa uzstādījumiem. Risku izvērtējuma 
veidam virsprojekta līmenī ir jābūt apstiprinātam atbilstoši ‘4 acu 
principam’. Risku izvērtējuma veids ‘Noslēguma’ netiek piedāvāts 
izvēlei gadījumā, ja virsprojekta līmenī ir atzīmēta izvēles rūtiņa 
Nav jāveic riska pārvērtēšana 

Ir augsta riska līmenis visa 
projekta īstenošanas 
laukā  

Izvēles rūtiņa lietotājam nav labojama, tā ir atzīmēta/neatzīmēta 
atbilstoši virsprojekta līmeņa risku izvērtējuma uzstādījumiem 
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Norādot nepieciešamo riska izvērtējuma veidu un nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta 
projekta risku izvērtējuma kartiņa atbilstoši izvēlētajam veidam. 

  

3. att.  Augsta līmeņa risks – sākotnējais risku izvērtējums 

  

Risku izvērtējuma kartiņa sastāv no šādiem ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Risku izvērtējuma veids  Automātiski tiek uzrādīts risku izvērtējuma kartiņas veids – 
sākotnējais, atkārtotais vai noslēguma. Risku izvērtējuma veids 
lietotājam nav maināms 

Noteikt augstu riska līmeni visa 
projekta īstenošanas laikā un 
pēc pēdējā maksājuma 

Pazīme, kas nosaka vai projektam ir augsta riska līmenis. Izvēles 
rūtiņa ir automātiski atzīmēta, ja virsprojekta līmenī risku 
izvērtējuma uzstādījumos ir atzīmēta pazīme Augsta riska 
līmenis visiem projektiem. Lietotājam šī pazīme nav labojama 

Pielāgota  Automātiski tiek attēlots SAM/SAMP/kārtas numurs. Ja 
virsprojekta līmenī risku izvērtējuma uzstādījumos ir atzīmēta 
pazīme Ir standarta forma, tad šajā laukā tiek attēlots teksts 
“Izmanto standarta formu”. Lauks lietotājam nav labojams 

Veidlapas nosaukums Automātiski tiek attēlots risku izvērtējuma veidlapas nosaukums 
no virsprojekta līmenī risku izvērtējuma uzstādījumos atbilstošā 
risku izvērtējuma veida veidlapas. Lauks nav labojams 

Veidlapas datums Automātiski tiek attēlots risku izvērtējuma veidlapas 
apstiprināšanas datums no virsprojekta līmenī risku izvērtējuma 
uzstādījumos atbilstošā risku izvērtējuma veida veidlapas. Lauks 
nav labojams 

Formas numurs Automātiski tiek attēlots risku izvērtējuma veidlapas 
dokumenta/formas numurs no virsprojekta līmenī risku 
izvērtējuma uzstādījumos atbilstošā risku izvērtējuma veida 
veidlapas lauka Standarta dok./ formas nr.. Lauks nav labojams 

Līguma / vienošanās 
identifikācijas numurs  

Automātiski tiek attēlots atvērtā projekta līguma / vienošanās 
dokumenta identifikācijas numurs 

 

Ja projektam nav piemērots augsts riska līmenis, tad risku izvērtējuma kartiņā tiek attēlota risku 
kritēriju tabula atbilstoši virsprojekta līmenī attiecīgajam risku izvērtējuma veidam 
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nodefinētajai veidlapai. Risku kritēriju tabula satur šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.  Riska kritērija kārtas numurs tabulā, lietotājam nav labojams 

Riska kritērijs  Tiek attēlots riska kritērija virspozīcijas nosaukums (lietotājam 
nav labojams) un izkrītošā saraksta lauks, kurā ir pieejamas 
visas atbilstošajai virspozīcijai piesaistītās apakšpozīcijas 

Izvēlētais riska vērtības koeficients  Automātiski tiek attēlots riska kritērijam atbilstošais vērtības 
koeficients (nav labojams) 

Riska kritērija nozīmīguma līmenis  Automātiski tiek attēlots riska kritērijam atbilstošais 
nozīmīguma līmenis (nav labojams) 

Riska vērtība  Sistēma automātiski veic riska vērtības aprēķinu sareizinot 
kolonnu Izvēlētais riska vērtības koeficients un Riska kritērija 
nozīmīguma līmenis vērtības 

 

Risku kritēriju tabulā pie katra riska virspozīcijas ir jābūt izvēlētai atbilstošai apakšpozīcijai, lai 
sistēma varētu aprēķināt projektam piešķiramo riskalīmeni. 

Risku kritēriju tabulā rindiņā Riska vērtību summa tiek veikts riska vērtību kopsummas aprēķins 
pa visiem riska kritērijiem.  

Risku kritēriju tabulā rindiņā Aprēķinātais riska līmenis (augsts (A), vidējs (V) vai zems (Z))* 
automātiski tiek veikts projekta riska līmeņa aprēķins. 

 Projekta risku izvērtējuma apstiprināšana 

Projekta risku izvērtējuma kartiņā ir iestrādāta vairāku līmeņu apstiprināšana - viens lietotājs 
ievada sākotnējos datus un veic pirmo apstiprināšanu, otrs – veic virskontroles apstiprināšanu 
un ievada atbildes uz papildus jautājumiem.  

Zem risku kritēriju tabulas tiek attēlota tabula ar apstiprināšanas informāciju, kas satur šādas 
kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Apstiprinātais  riska 
līmenis  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – augsts, vidējs, zems un 
tukšu vērtību 

Komentāri Ierobežota garuma teksta lauks 

Apstiprināja  Automātiski tiek attēlots lietotāja vārds un uzvārds kā arī datums un 
laiks, kad ir nospiesta poga <Apstiprināt> 

Tabulā ir divu ierakstu rindiņas – Atbildīgais darbinieks un Virskontroles veicējs/ Atbildīgās 
nodaļas vadītājs. 

Sākotnēji lietotājam labošanai ir pieejama tikai apstiprināšanas tabulas rindiņa Atbildīgais 
darbinieks. Izkrītošā saraksta laukā Apstiprinātais riska līmenis ir jāizvēlas atbilstošais 
projektam piešķirtais riska līmenis. Ja šajā laukā izvēlētais riska līmenis nesakrīt ar risku kritēriju 
tabulā automātiski aprēķināto riska līmeni (Aprēķinātais riska līmenis (augsts (A), vidējs (V) vai 
zems (Z))*), tad obligāti ir jāievada apstiprinātā riska līmeņa pamatojuma komentārs – pretējā 
gadījumā sistēma neļaus veikt datu apstiprināšanu. Nospiežot pogu <Apstiprināt>, kolonnā 
Apstiprināja tiek piefiksēts lietotāja vārs, uzvārds, kā arī datums un laiks. 

Ja atbildīgais darbinieks ir ievadījis risku izvērtējuma kritēriju datus un veicis to sākotnējo 
apstiprināšanu, tad lietotājam, kurš nav veicis šo sākotnējo apstiprināšanu,  ir pieejams 
labošanai apstiprināšanas tabulas otrais ieraksts Virskontroles veicējs/ Atbildīgās nodaļas 
vadītājs. Šā ieraksta izkrītošā saraksta laukā Apstiprinātais riska līmenis ir jāizvēlas atbilstošais 
projektam piešķirtais riska līmenis. Ja šajā laukā izvēlētais riska līmenis nesakrīt ar atbildīgā 
darbinieka norādīto riska līmeni, tad obligāti ir jāievada apstiprinātā riska līmeņa pamatojuma 
komentārs – pretējā gadījumā sistēma neļaus veikt datu apstiprināšanu. Nospiežot pogu 
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<Apstiprināt>, kolonnā Apstiprināja tiek piefiksēts lietotāja vārs, uzvārds, kā arī datums un laiks. 
Virskontroles veicējs var arī labot risku izvērtējuma kritēriju vērtības, taču tad tiek dzēsta visa 
apstiprināšanas informācija un apstiprināšana ir jāveic no jauna sākot ar atbildīgo darbinieku. 
Ja virskontroles apstiprināšana ir veiksmīgi veikta, tad lietotājam, kurš ir veicis virskontroles 
apstiprināšanu, vai jebkurš cits lietotājs, kurš nav veicis sākotnējo risku izvērtējuma kartiņas 
apstiprināšanu, ir pieejama labošanai papildus pārbaudāmo jautājumu tabula un pārbaužu 
plānošanas tabula, bet risku kritēriju tabula un apstiprināšanas informācijas tabula vairs nav 
labojamas. 

  

4. att.  Papildus pārbaudāmo jautājumu tabula 

Papildus pārbaudāmo jautājumu tabula sastāv no šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Papildus pārbaudāmie jautājumi  Automātiski tiek attēlots papildus pārbaudāmo jautājumu saturs 

Virskontroles veicējs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur tukšu vērtību un - Nē, Jā 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks, paskaidrojuma manuālai ievadei 

Apstiprināja  Automātiski tiek attēlots lietotāja vārds un uzvārds kā arī datums 
un laiks, kad ir nospiesta poga <Apstiprināt> 

Papildus pārbaudāmo jautājumu tabula satur divus ierakstus: 

 Riska izvērtējums ir veikts pareizi un atbilstošā termiņā (norāda "Jā" vai "Nē". Ja 
norādīts "Nē", virskontroles veicējs komentāru sadaļā sniedz pamatojumu termiņa 
neievērošanā). 

 Riska līmenis KP VIS ir norādīts pareizi un tas ir veikts atbilstošā termiņā (norāda "Jā" 
vai "Nē". Ja norādīts "Nē", virskontroles veicējs komentāru sadaļā sniedz pamatojumu 
termiņa neievērošanā). 

Papildus pārbaudāmo jautājumu informācijas apstiprināšanai ir nepieciešams nospiest pogu 
<Apstiprināt>. Uz pogas nospiešanu sistēma veic pārbaudi vai uz abiem jautājumiem kolonnā 
Virskontroles veicējs ir sniegta atbilde (izkrītošajā sarakstā norādīta vērtība – Jā vai Nē), ja ir 
izvēlēta vērtība Nē, tad obligāti ir ievadāms paskaidrojums kolonnas Komentāri laukā pie 
attiecīgā jautājuma ieraksta. Pēc pārbaudes jautājumu informācijas apstiprināšanas, risku 
izvērtējuma kartiņa sistēmā vairs nav labojama. 

  

5. att.  Pārbaužu plānošanas apstiprināšanas informācijas bloks 

Pārbaužu plānošanas tabula sastāv no šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 
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Pārbaužu plānošana  Automātiski tiek attēlots pārbaužu plānošanas nosacījumu saturs 

Virskontroles veicējs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur tukšu vērtību un – Nē, Jā 

Komentāri  Ierobežota garuma teksta lauks, paskaidrojuma manuālai ievadei 

Apstiprināja  Automātiski tiek attēlots lietotāja vārds un uzvārds kā arī datums un 
laiks, kad ir nospiesta poga <Apstiprināt> 

Pārbaužu plānošanas tabula satur divus ierakstus: 

 Pārbaude ir ieplānota atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tai skaitā tiek ievērota 
pārbaužu intensitāte un ņemts vērā projektu atlases formā iekļautais projektu saraksts 
(norāda "Jā" vai "Nē". Ja norādīts "Nē", virskontroles veicējs komentāru sadaļā norāda 
iemeslu, kādēļ pārbaude neatbilst normatīvo aktu prasībām). 

 Dati par pārbaudi projektā KP VIS ir norādīti korekti (norāda "Jā" vai "Nē". Ja norādīts 
"Nē", virskontroles veicējs komentāru sadaļā ieraksta, kur datos par pārbaužu 
plānošanu ir pieļauta kļūda). 

Pārbaužu plānošanas informācijas apstiprināšanai ir nepieciešams nospiest pogu <Apstiprināt>. 
Uz pogas nospiešanu sistēma veic pārbaudi vai uz abiem nosacījumiem kolonnā Virskontroles 
veicējs ir sniegta atbilde (izkrītošajā sarakstā norādīta vērtība – Jā vai Nē), ja ir izvēlēta vērtība 
Nē, tad obligāti ir ievadāms paskaidrojums kolonnas Komentāri laukā pie attiecīgā nosacījuma 
ieraksta. Pēc pārbaužu plānošanas informācijas apstiprināšanas, risku izvērtējuma kartiņa 
sistēmā vairs nav labojama. 

6.12 Finansējuma saņēmējs 

Projekts  Finansējuma saņēmējs 

Atverot sadaļu “Finansējuma saņēmējs”, tiek attēlota forma ar informāciju par projekta 
finansējuma saņēmēju. 
Apakšsadaļā Izziņas no citiem reģistriem ir pieejama informācija par veiktajām pārbaudēm par 
finansējuma saņēmēju attiecībā pret izslēgšanas kritērijiem, kas ir nodefinēti “Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības 
likuma” 23.panta vai citiem konkrētajam SAMP piemērotajiem izslēgšanas kritērijiem.  
Finansējuma saņēmēja pārbaude tiek veikta pieprasot izziņas no citām valsts iestāžu 
datubāzēm.  Uzspiežot uz juridiskās personas nosaukuma, sistēma lietotāju novirzīs uz 
juridiskās personas kartīti, kur ir iespējams iegūt pieprasīto izziņu PDF formātā. 
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5-32 Finansējuma saņēmējs 

Informācija par finansējuma saņēmēju tiek automātiski atlasīta no PI sadaļas Vispārīgā 
informācija un tiek attēloti zemāk uzskaitītie datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Reģistrācijas numurs/ 
Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs 

Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja reģistrācijas 
numurs/nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs no projekta veidlapas 
sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Projekta iesniedzējs   Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja nosaukums no projekta 
veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija 

Projekta iesniedzēja veids Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja veids no projekta veidlapas 
sadaļas “Vispārīgā informācija” 
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Juridiskā adrese Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja juridiskā adrese no projekta 
veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

E-pasts Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja e-pasta adrese no projekta 
veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Tīmekļa vietne Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja tīmekļa vietnes adrese no 
projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Projekta iesniedzēja tips Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja veids no projekta veidlapas 
sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Valsts budžeta finansēta 
institūcija 

Automātiski tiek attēlota pazīme vai projekta iesniedzējs ir valsts budžeta 
finansēta institūcija no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Projekta iesniedzēja 
klasifikācija atbilstoši NACE 

Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši NACE 
no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Korespondences adrese 

Korespondences adrese Automātiski tiek attēlota projekta iesniedzēja korespondences adrese no 
projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Atbildīgā amatpersona 

Vārds Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja atbildīgās personas vārds no 
projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Uzvārds Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja atbildīgās personas uzvārds 
no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Ieņemamais amats Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja atbildīgās personas 
ieņemamais amats no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Tālruņa numurs Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja atbildīgās personas 
kontakttālrunis no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

E-pasts Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja atbildīgās personas e-pasta 
adrese no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Kontaktinformācija 

Vārds Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja kontaktpersonas vārds no 
projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Uzvārds Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja kontaktpersonas uzvārds no 
projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Ieņemamais amats Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja kontaktpersonas 
ieņemamais amats no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Tālruņa numurs Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja kontaktpersonas 
kontakttālrunis no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

E-pasts Automātiski tiek attēlots projekta iesniedzēja kontaktpersonas e-pasta 
adrese no projekta veidlapas sadaļas “Vispārīgā informācija” 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks piezīmju manuālai ievadei 

 

Kolonnas nosaukums Apraksts 

Pielikums Informatīva kolonna. 

Projekta numurs Projekta numurs, attiecībā uz kuru izziņa pieprasīta. 

Izziņa Iestāde, no kuras izziņa saņemta. 

Pieprasīta Datums un laiks, kad izziņa pieprasīta. 

Statuss  Izziņas statuss – vai izziņa ir tikusi saņemta. 

Rezultāts Saņemtā atbilde no iestādes – vai finansējuma saņēmējam eksistē 
pārkāpumi vai neeksistē un vai iestādes reģistros eksistē dati par konkrēto 
finansējuma saņēmēju. 

 
  



v.1.05 (06/2017) 111/226 

 

7 LĪGUMS UN GROZĪJUMI 

Projekts  Līgums un grozījumi 
Šajā sadaļā ir iespējams reģistrēt un pievienot datnes līgumiem un to grozījumiem, ko 
standarta projektiem CFLA slēdz ar ES fondu atbalsta saņēmēju.  

Par katru reģistrējamo dokumentu ir iespējams ievadīt zemāk esošo informāciju: 

Datu lauks Apraksts 

Līguma datums Līguma datums. Statusā „Līgums” datums ir obligāts 

Projekta ieviešanas 
sākuma datums 

Projekta sākuma datums. Statusā „Līgums” datums ir obligāts un 
nepieejams labošanai. Sākuma datumu projekta gaitā var labot tikai ar 
līguma grozījumiem. 

Projekta ieviešanas beigu 
datums 

Projekta plānotais beigu datums.  Statusā „Līgums” datums ir obligāts un 
nepieejams labošanai. Beigu datumu projekta gaitā var labot tikai ar līguma 
grozījumiem. 

Projekta īstenošanas 
ilgums 

Projekta īstenošanas ilgums mēnešos 

Faila nosaukums Iespējams izvēlēties un pievienot dokumenta datni 

Līguma datu aizpildes formā ir iespējams augšupielādēt līgumu elektroniskā formā. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. Gadījumos, kad līgums ir 
parakstīts ar elektronisko parakstu, sadaļā jāpievieno e-dokuments. 

Formā visi ievadlauki ir obligāti aizpildāmi, kā arī ir jābūt pievienotam līgumam elektroniskā 
formātā. Pēc datu saglabāšanas projektam tiek uzstādīts statuss “Līgums” un līguma informācija 
vairs nav labojama, bet ir atļauts augšupielādēt elektroniskos failus. Turpmāk ir iespējams veikt 
izmaiņas izmantojot līguma grozījumus. 

Līguma grozījumi sadaļā tiek pievienoti nospiežot pogu <Veikt grozījumus līgumā>.  
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1. att.  Līguma grozījumu pievienošana 

Pēc pogas nospiešanas, lietotājam parādās apakšsadaļa, kas satur zemāk uzskaitītos laukus: 

 Grozījuma numurs, kur lietotājs ievada līguma grozījumu numuru; 

 Iesniegšanas datums – kurā tiek ievadīts grozījumu iesniegšanas datums. 

 Projekta iesnieguma sadaļa satur visas projekta iesnieguma sadaļas. Lietotājam ir 
jāveic atzīmes pretī tām projekta iesnieguma sadaļām, kuras viņš vēlas grozīt. Pēc 
sadaļu atzīmēšanas, ir nepieciešams nospiest pogu <Grozīt atzīmētās sadaļas>. Poga 
aktivizē projekta iesniegumu, kur lietotājam ir iespējams veikt labojumus iepriekš 
atzīmētajās sadaļās. Virs atzīmētajām sadaļām parādās apraksta lauki, kur veikt 
aprakstu par grozījumu būtību. Lauks var atrasties sadaļas augšā vai apakšā: 
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6-1 Paskaidrojuma lauks finansēšanas plāna sadaļai 

 
6-2 Paskaidrojušais lauks darbībām un rezultātiem 

 Grozījuma piezīmes – brīvas ievades lauks, kur lietotājs ievada aprakstu par grozījumu 
būtību; 

 Grozījumu parakstīšanas datums – lauks, kur lietotājs ieraksta datumu, kad grozījumi 
tika parakstīti; 

 Grozījums spēkā no – lauks, kur lietotājs ievada datumu, no kura grozījumi ir spēkā. 

Ja līguma grozījuma dati ir saglabāti vismaz vienu reizi, tad zem grozāmajām projekta 
iesnieguma sadaļām tiek attēlota poga “Grozīt atzīmētās sadaļas”, kuru nospiežot attiecīgās 
projekta iesnieguma sadaļas tiek atvērtas lietotājam labošanas režīmā - tiek atvērta projekta 
iesnieguma veidlapa, kurā labošanai pieejamās sadaļas (to nosaukumi) ir iekrāsoti atšķirīgā 
krāsā. Papildus sadaļu sarakstā ir iekļauta sadaļa “Grozījumi”, kuru atverot tiek nodrošināta 
atgriešanās projekta datos sadaļā “Līgums un grozījumi”. Katrā sadaļā vai sadaļas lauku grupā 
papildus tiek attēlots lauks “Grozījumu pamatojums”, kurš ir obligāti aizpildāms. 

Ja lietotājs ir atzīmējis sadaļu “Līguma īstenošanas termiņš”, tad sistēma ļauj labot projekta 
sākuma un beigu datumus, kā arī īstenošanas ilgumu. 

Ja lietotājs ir atzīmējis sadaļu “Līguma īstenošanas termiņš”, tad līguma grozījumu formā 
papildus tiek attēlots teksta ievadlauks “Citi grozījumi”.Formā ir iespējams augšupielādēt 
līguma grozījumus elektroniskā formā. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 
Dokumentu failu augšupielāde.  

 
Ja lietotājs ir veicis izmaiņas projekta iesnieguma datos, tad projekta iesnieguma sadaļu 

sarakstā kolonnā “Veiktās izmaiņas” tiek attēlota ikona , kuru nospiežot tiek atvērta forma 
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ar iespēju salīdzināt sākotnējo projekta informāciju ar līguma grozījumu rezultātā laboto 
informāciju. 

Līguma grozījumu sadaļas apakšā ir tabula ar projekta iesniegumu versijām. Informācija tiek 
attēlota zemāk redzamās tabulas veidā: 

 
6-3 Projekta iesniegumu versijas 

Sākotnējā versija ir projekta iesnieguma sākotnējā versija. Pēc datu labojumu veikšanas, 
sistēma automātiski izveido nākamo versiju un aizpilda tabulā redzamo informāciju. 
 
Ar līguma grozījumiem, dzēšot kādu darbību vai FS izveidotu budžeta pozīciju, pie konkrētā 
ieraksta nosaukuma paradīsies, ka ieraksts ir dzēsts (konkrēto numuru vairs nevarēs izmantot, 
tas vienmēr paliks kā dzēsts ar konkrētiem LG). Atverot ar PDF, tiks attēlotas dzēstās rindas, līdz 
šim dzēstie ieraksti netika attēloti. 
 
Ja FS līguma grozījumus iesniedz e-vidē, atbildīgais projekta vadītājs par to saņems 
informatīvu e-pastu. 
Ja līguma grozījumi ir iesniegti e-vidē un projekta vadītājs ir konstatējis, ka nepieciešami 
precizējumi, tad projekta vadītājs līguma grozījumu statusu nomaina uz <Precizēšanā>, lai 
finanšu saņēmējs e-vidē varētu veikt labojumus un atkārtoti iesniegt līguma grozījumus. Ja 
līguma grozījumi iesniegti papīra formā un ir nepieciešami precizējumi, tad projekta vadītājs 
statusu uz “Precizēšanā” nemaina, ja vien finanšu saņēmējs līguma grozījumu precizējumus 
nevēlas iesniegt caur e-vidi. 
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9 PLĀNOTO MAKSĀJUMU PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAS GRAFIKS 

9.1 Vispārējs apraksts 

Projekts  Plānoto MP iesniegšanas grafiks 

Atverot sadaļu “Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks”, tiek attēlota tabula ar 
projektā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku versijām. 

 
7-1 Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks 

Tabulā tiek attēlotas šādas kolonas: 

Datu lauks Apraksts 

Prognozes numurs Automātiski tiek norādīts MP iesniegšanas grafika numurs 

Iesniegšanas datums Automātiski tiek norādīts MP iesniegšanas grafika iesniegšanas datums 

Statuss Automātiski tiek norādīts MP iesniegšanas grafika aktuālais statuss 

Vēsture Tiek attēlota ikona, kuru nospiežot tiek atvērts logs, kas satur 
informāciju par veiktajām darbībām attiecīgajā grafikā 

9.2 Pievienot jaunu plānoto MP iesniegšanas grafiku 

Projekts  Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks   <Pievienot> 

Prognožu plānu reģistrā nospiežot pogu <Pievienot> tiek atvērta forma jauna plānoto 
maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafika versijas informācijas ievadei sistēmā. Ja projektā 
vēl nav reģistrēts neviens prognožu plāns, tad formas ievadlauki pēc noklusējuma nesatur 
informāciju. Ja projektā ir reģistrēts prognožu plāns, tad formas ievadlauki pēc noklusējuma 
satur aktuālā prognožu plāna (statusā “Apstiprināts”) informāciju, ko lietotājam ir atļauts labot 
(tiek pievienota jauna prognožu plāna versija). 

Ja projektā ir reģistrēti maksājumu pieprasījumi, kas ir statusā “Samaksāts”, tad tie jau 
automātiski ir iekļauti prognožu plānā, taču to dati nav labojami. Prognožu plānā netiek attēloti 
ātrāki maksājumu pieprasījumi (maksājumu pieprasījumi ar AT pie pieprasījuma numura). 
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7-2 Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika ievadforma 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Prognozes numurs Ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījumu iesniegšanas 
grafika versijas kārtas numurs 

Iesniegšanas 
datums   

Kalendāra lauks plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafika versijas 
iesniegšanas datuma norādīšanai 

PMPIG statuss Automātiski tiek uzrādīts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 
grafika versijas statuss 

Plānoto maksājumu pieprasījumu saraksts 

Iesniegšanas 
termiņš 

Kalendāra lauks plānotā maksājumu pieprasījuma saņemšanas datuma 
norādīšanai 

MP veids Izkrītošā saraksta lauks, kas satur maksājuma pieprasījumu veidus – 
starpposma, avansa, noslēguma 

MP Nr. Automātiski tiek norādīts MP numurs 

KOPĀ Automātiski aprēķina MP kopsummas lielumu pa visiem finansējuma avotiem 
attiecīgā MP ietvaros. Ja lietotājs ievada MP kopsummu šajā laukā manuāli, tad 
attiecīgi šī summa tiek sadalīta pa finansējuma avotiem atbilstoši finansēšanas 
plānā nodefinētajai proporcijai. 

ES fonda 
finansējums 

Ciparu lauks MP summas ES fonda finansējuma daļas ievadei, tiek uzrādīts ja 
projekta finansēšanas plānā kā finansējuma avots ir norādīts kāds no ES 
fondiem 

Valsts budžeta 
finansējums 

Ciparu lauks MP summas valsts budžeta finansējuma daļas ievadei, tiek 
uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā kā finansējuma avots ir norādīts valsts 
budžeta finansējums 

Valsts budžeta 
dotācija 
pašvaldībām 

Ciparu lauks MP summas valsts budžeta dotāciju pašvaldībām finansējuma 
daļas ievadei, tiek uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā kā finansējuma avots 
ir norādīts valsts budžeta dotācija pašvaldībām 

Pašvaldības budžeta 
finansējums 

Ciparu lauks MP summas pašvaldības budžeta finansējuma daļas ievadei, tiek 
uzrādīts ja projekta finansēšanas plānā kā finansējuma avots ir norādīts 
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pašvaldības budžeta finansējums 

Prognozes kopā Automātiski aprēķina visu maksājumu pieprasījumu ar veidu ‘starpposma’ un 
‘noslēguma’ summu kopsummu pa attiecīgajiem finansējuma avotiem 

Avansi kopā Automātiski aprēķina visu maksājumu pieprasījumu ar veidu ‘avanss’ summu 
kopsummu pa attiecīgajiem finansējuma avotiem 

Līguma 
attiecināmās 
izmaksas 

Automātiski tiek uzrādīta attiecināmo izmaksu kopsumma no aktuālās līguma 
versijas 

Neizlietotais 
finansējums 

Ciparu lauks katram finansējuma avotam, kurā ievadīt neizlietotā finansējuma 
apmēru 

Neatbilstoši veiktie 
izdevumi (Kopā) 

Automātiski uzrāda NVI kopsummu no projektā reģistrētajiem maksājumu 
pieprasījumiem 

Ieturēts uz laiku 
(kopā) 

Automātiski uzrāda uz laiku ieturēto izdevumu kopsummu no projektā 
reģistrētajiem maksājumu pieprasījumiem 

Avansi kopā Automātiski aprēķina visu maksājumu pieprasījumu ar veidu ‘avanss’ 

Veikto izmaiņu 
pamatojums 

Automātiski tiek attēlots e-vides lietotāja norādītais pamatojums versijas 
izmaiņu veikšanai, ja tādas tika veiktas 

Statusu tabula 

Statuss Automātiski tiek uzrādīts plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 
grafika versijas statuss 

Statusa maiņas 
datums 

Automātiski tiek uzrādīts datums, kad pēdējo reizi plānoto maksājumu 
pieprasījumu iesniegšanas grafikam tika mainīts statuss 

Lietotājs Automātiski tiek uzrādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš ir veicis pēdējo 
statusa maiņu plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā 

 
 
Atverot ar Excel, atkarībā no tā vai projektam ir dalījums pa EKK vai nav, tiek atvērta attiecīgā 
PMPIG veidlapa. 
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10 IEPIRKUMI UN NOSLĒGTIE LĪGUMI 

10.1 Iepirkumu plāns  

Projekts  Iepirkumu plāns 
Sadaļā tiek attēloti visi sistēmā ievadītie iepirkumu plāni konkrētā projekta ietvarā (tabulā tiek 
attēlota informācija no pēdējā apstiprinātā iepirkuma plāna). Ievadītie iepirkumu plāni tiek 
attēloti tabulas veidā, kas satur zemāk tabulā redzamos datu laukus: 
 

Datu lauks Apraksts 

Versija Iepirkumu plāna versijas numurs 

Iesniegšanas datums Datums, kad iepirkumu plāns ir iesniegts 

Statuss Iepirkumu plāna aktuālais statuss 

Statusa maiņas datums Datums, kad ir veikta iepirkumu plāna pēdējā statusa maiņa 

Iesniegts IUB Datums, kad attiecīgais iepirkumu plāns ir iesniegts IUB 

Piezīmes Piezīmes par iepirkuma plānu 

Iepirkumu plānu reģistra tabulas ieraksti tiek kārtoti pēc kolonnas Iesniegšanas datums esošā 
datuma dilstošā secībā (jaunākais datums tabulas sākumā). 

Iepirkumu plānu ir atļauts dzēst no sistēmas tikai tad, ja tas atrodas statusā “Iesniegts”. 

Iepirkumu plānu reģistra tabulas ieraksti tiek kārtoti pēc kolonnas Iesniegšanas datums esošā 
datuma dilstošā secībā (jaunākais datums tabulas sākumā). 
Virs iepirkumu plānu reģistra tabulas tiek attēlotas trīs pogas - <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst>. 
Nospiežot pogu <Atvērt>, tiek atvērta forma ar atbilstošā iepirkumu plāna informāciju. 
Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma ar ievadlaukiem jauna iepirkumu plāna 
versijas reģistrēšanai sistēmā. 
Nospiežot pogu <Dzēst>, tabulā iezīmētais iepirkumu plāns tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot 
pogu <Dzēst> lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> 
un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu 
<Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. Iepirkumu plānu ir 
atļauts dzēst no sistēmas tikai tad, ja tas atrodas statusā “Iesniegts” un tas ir ticis izveidots 
iekšējā vidē (projekta iesniedzējs to nav iesniedzis no e-vides). 

10.2 Iepirkumu plāna pievienošana 

Projekts  Iepirkumi un noslēgtie līgumi  Iepirkumu plāns  Iepirkumu plānu reģistrs  
poga <Pievienot>  

Iepirkumu plānu reģistrā nospiežot pogu <Pievienot> tiek atvērta forma jauna iepirkumu plāna 
versijas informācijas ievadei sistēmā. Ja projektā vēl nav reģistrēts neviens iepirkumu plāns, tad 
formas ievadlauki pēc noklusējuma nesatur informāciju. Ja projektā ir reģistrēts iepirkumu 
plāns, tad formas ievadlauki pēc noklusējuma satur aktuālā iepirkuma plāna (statusā 
“Apstiprināts”) informāciju, ko lietotājam ir atļauts labot (tiek pievienota jauna iepirkumu plāna 
versija). 

Iepirkuma plāna ievades forma satur zemāk uzskaitītos laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Versija  Automātiski tiek norādīts nākamais versijas numurs, taču vērtību var labot 
manuāli 

Iesniegšanas datums Iepirkuma plāna iesniegšanas datums (obligāti aizpildāms lauks) 

Piezīmes Ieraksta nepieciešamās piezīmes 

Iesniegts IUB Norāda datumu, kad iesniegts IUB 

Iepirkuma plāna statuss Lauks, kas satur iepirkuma plāna aktuālo statusu. Aizpildās automātiski un 
nav lietotājam labojams. 
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Statusa maiņas datums Datuma lauks, kas satur pēdējā statusa maiņas datumu, lauks lietotājam 
nav labojams. Lauka vērtība tiek aizpildīta automātiski 

Statusa maiņas piezīmes Piezīmju ievadīšanai pie statusa maiņas 

Zem ievadlaukiem tiek attēlota statusu maiņas tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Datums   pie statusa maiņas automātiski tiek ielikts pašreizējais datums. Gadījumā, 
ja IP tiek veidots iekšējā vidē, tad pirmajam statusa ierakstam “Iesniegts” 
tiek attēlots laukā Iesniegšanas datums ievadītais datums; 

Statuss   automātiski tiek attēloti statusa ieraksti, kādi laika gaitā ir piešķirti 
iepirkumu plānam; 

Lietotājs   tiek attēlots lietotāja vārds un uzvārds, kurš ir nospiedis statusa maiņas 
pogu; 

Statusa maiņas datums   automātiski tiek attēlots statusa maiņas datums un laiks ar precizitāti līdz 
sekundēm, kad iepirkumu plānam sistēmā ir uzstādīts attiecīgais statuss; 

Pamatojums   automātiski tiek attēlotas lietotāja ievadītās statusa maiņas piezīmes no 
ievadlauka Statusa maiņas piezīmes. 

Nospiežot pogu <Darbinieka apstiprināts>, iepirkuma plāna statuss tiek nomainīts uz 
“Darbinieka apstiprināts” un tā dati vēl ir labojami, bet ja dati tiek laboti un saglabāti, tad 
iepirkumu plāns tiek atgriezts statusā “Iesniegts”. 

Poga <Virskontroles apstiprināts> lietotājam tiek attēlota, ja iepirkuma plāns atrodas statusā 
“Darbinieka apstiprināts” un ja lietotājs nav spiedis pogu <Darbinieka apstiprināts>. Nospiežot 
pogu <Virskontroles apstiprināts>, iepirkuma plāna statuss tiek nomainīts uz “Apstiprināts” un 
tā dati vairs nav labojami. Sistēma automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par 
iepirkuma plāna apstiprināšanu uz e-vides projekta atbildīgās amatpersonas un 
kontaktpersonas e-pastu. 

Poga <Precizēt> lietotājam tiek attēlota, ja iepirkuma plāns atrodas statusā “Iesniegts”. 
Nospiežot pogu <Precizēt>, iepirkuma plāna statuss tiek nomainīts uz “Precizēšanā”. Pirms 
statusa maiņas sistēma veic pārbaudi vai laukā “Statusa maiņas piezīmes” lietotājs ir ievadījis 
precizējamo informāciju. 

Poga <Iesniegt precizējumus> lietotājam tiek attēlota, ja iepirkuma plāns atrodas statusā 
“Precizēšanā”. Nospiežot pogu < Iesniegt precizējumus >, iepirkuma plāna statuss tiek 
nomainīts uz “Iesniegts”. Formā papildus tiek uzrādīts datuma lauks Precizējumu iesniegšanas 
datums, kurā pēc noklusējuma tiek attēlots šodienas datums, bet to ir iespējams manuāli 
labot. 
Poga <Darbinieka noraidīts> lietotājam tiek attēlota, ja iepirkuma plāns atrodas statusā 
“Iesniegts”. Nospiežot pogu <Darbinieka noraidīts>, iepirkuma plāna statuss tiek nomainīts uz 
“Darbinieka noraidīts” un tā dati vēl ir labojami, bet ja dati tiek laboti un saglabāti, tad 
iepirkumu plāns tiek atgriezts statusā “Iesniegts”. 
Poga <Virskontroles noraidīts> lietotājam tiek attēlota, ja iepirkuma plāns atrodas statusā 
“Darbinieka noraidīts” un ja lietotājs nav spiedis pogu <Darbinieka noraidīts>. Nospiežot pogu 
<Virskontroles noraidīts>, iepirkuma plāna statuss tiek nomainīts uz “Noraidīts” un tā dati nav 
labojami. Sistēma automātiski tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju par iepirkuma plāna 
noraidīšanu uz e-vides projekta atbildīgās amatpersonas un kontaktpersonas e-pastu. 

Papildus iepirkuma plāna ievades formas laukiem sadaļā ir redzama arī tabula ar iepirkuma 
plānā norādītajiem iepirkuma priekšmetiem ar sekojošām kolonām: 

Datu lauks Apraksts 

Izmaiņas norāda, kuri ieraksti ir mainīti pret iepriekšējo iepirkuma plāna 
versiju. 

Nr.p.k.  iepirkuma ieraksta kārtas numurs plāna tabulā; 

Iepirkuma līguma priekšmets iepirkuma līguma priekšmeta nosaukums; 
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Atsauce uz projekta darbības 
Nr.  

 projekta darbības numurs, kas attiecīgajam iepirkumam tika 
norādīts iepirkumu plānā; 

Kods atbilstoši projekta 
budžeta kopsavilkumam   

projekta budžeta kopsavilkumā izmaksu pozīcijas kods, kas 
attiecīgajam iepirkumam tika norādīts iepirkumu plānā; 

Paredzamā līgumcena  iepirkuma priekšmeta paredzamā līgumcena, kas attiecīgajam 
iepirkumam tika norādīts iepirkumu plānā; 

Attiecināmā summa uz projektu attiecināmā summa, kas attiecīgajam iepirkumam 
tika norādīts iepirkumu plānā; 

Tiesiskais regulējums tiesiskais regulējums, uz kura pamata iepirkums tiek veikts; 

 Plānotā iepirkuma procedūra   procedūras veids, kādā ir paredzēts veikt iepirkumu; 

Iepirkuma procedūras 
izsludināšanas termiņš  

datums, līdz kuram iepirkums ir jāizsludina. 

Piezīmes teksta lauks piezīmēm 

Iepirkumu pārbaudes veids  iepirkuma pārbaudes veids, kāds tika veikts šim iepirkumam; 

Iepirkumu pārbaudes rezultāts  šī iepirkuma pārbaudes rezultāts; 

Iepirkumu pārbaudes datums   datums, kad iepirkumam tika veikta pārbaude (iepirkuma 
pirmspārbaudēm tas ir Atzinuma datums, iepirkuma pārbaudēm 
tas ir pārbaudes Beigu datums). 

Pie katra iepirkumu līgumu tabulas ieraksta tiek attēlota ikona , kuru nospiežot attiecīgais 

līguma ieraksts tiek dzēsts no sistēmas. Nospiežot ikonu , lietotājam tiek pārvaicāts “Vai 
tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu?” ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais 
ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no 
tabulas netiek dzēsts. Iepirkumu līgumu ierakstus ir atļauts dzēst tikai no tiem iepirkumu 
plāniem, kuri atrodas statusā “Iesniegts” un par kuriem nav noslēgts līgums (tie nav reģistrēti 
kādā no projekta maksājuma pieprasījumiem šķirklī Līgumi B5). 

Ja tiek dzēsts iepirkuma līguma priekšmets, kurš ir piesaistīts kādai no iepirkuma pārbaudēm ar 
veidu ‘Iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas)’ vai ‘Iepirkuma pirmspārbaude (norises)’ 
statusā ‘Plānots’, ‘Procesā’, ‘Anulēts’ vai ‘Atcelts’, tad iepirkumu līgums no iepirkumu plāna tiek 
dzēsts, bet tā dati no saistītās pārbaudes netiek dzēsti. 
 
Virs iepirkumu līguma priekšmetu tabulas tiek attēlots ierakstu filtrs, kas pēc noklusējuma ir 
savērsts.  

 

1. att.  Iepirkumu līguma priekšmetu atlases filtrs 

Iepirkuma līguma priekšmetus ir iespējams atlasīt pēc šādiem meklēšanas kritērijiem: 

Dati lauks Apraksts 

Paredzamā līgumcena  ciparu ievadlauku iepirkuma līguma paredzamās cenas 
diapazonā no-līdz ievadīšanai; 

Attiecināmā summa  ciparu ievadlauku iepirkuma līguma attiecināmās summas 
diapazonā no-līdz ievadīšanai; 

Tiesiskais regulējums  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visas klasifikatora Tiesiskais 
regulējums vērtības; 

Plānotā iepirkuma procedūra  izkrītošā saraksta lauks, kas satur visas klasifikatora 
Iepirkuma procedūras vērtības; 
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Iepirkuma procedūras 
izsludināšanas termiņš  

datuma ievadlauki perioda no - līdz ievadei ar iespēju 
izvēlēties datumu no kalendāra. 

Lai atlasītu iepirkuma līguma priekšmetus pēc norādītajiem atlases kritērijiem, nepieciešams 
nospiest pogu <Filtrēt>. 
Lai atceltu norādītos atlases kritērijus un atlasītu visus iepirkuma līgumu priekšmetus, 
nepieciešams nospiest pogu <Attīrīt>.  

Nospiežot uz “Mainīts”, sistēma parāda, kuras vērtības ir mainītas, tās iekrāsojot sarkanā krāsā 
(līdzīgi kā skatot līguma grozījumu izmaiņas). 
 

 
Zem iepirkumu līgumu tabulas ir pieejama poga <Pievienot ierakstu>, kuru nospiežot tiek 
atvērta forma jauna iepirkumu līguma informācijas ievadei. 

Iepirkumu līguma pievienošanas forma satur šādus ievadlaukus: 

Datu lauks Apraksts 

Versija Automātiski aizpildīts lauks, kas satur saistītā iepirkumu plāna 
versijas numuru. Lauks nav labojams 

Statuss Automātiski aizpildīts lauks, kas satur saistītā iepirkumu plāna 
statusu. Lauks nav labojams 

Iepirkuma plāna pozīcija; 
Iepirkuma līguma priekšmets 

Obligāti aizpildāms teksta lauks 

Atsauce uz projekta darbības Nr. Izvēlne ar projekta veidlapā norādītājām darbībām 

Kodi atbilstoši projekta budžeta 
kopsavilkumam 

Izvēles rūtiņu kopa, kas satur projekta budžeta kopsavilkumā 
norādīto izmaksu pozīciju kodus 

Paredzamā līgumcena Lauks, kurā norāda summu. Summa jānorāda bez PVN. 

Attiecināmā summa 
 

ierobežota garuma obligāti aizpildāms decimāldaļskaitļa lauks uz 
projektu attiecināmās summas ievadei; 

Tiesiskais regulējums Obligāti aizpildāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no 
klasifikatora “Tiesiskais regulējums” 

Plānotā iepirkuma procedūra Obligāti aizpildāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no 
klasifikatora “Iepirkuma procedūras” 

Iepirkuma procedūras 
izsludināšanas termiņš 

Obligāti aizpildāms datuma ievades lauks 

10.3 Noslēgtie līgumi 

Projekts  Noslēgtie līgumi 

Atverot sadaļu Noslēgtie līgumi, lietotājam uz ekrāna tiek attēlotas divas tabulas ar visiem 
sistēmā ievadītajiem projektā noslēgtajiem līgumiem (Izsludinātie iepirkumi un noslēgtie 
iepirkuma līgumi, Noslēgtie darba līgumi (vai rīkojumi par iecelšanu amatā)). Tabulās tiek 
iekļauti visi līgumi no pēdējā maksājuma pieprasījuma, kas atrodas statusā “Apstiprināts” un 
“Izskatīšanā”. 

Datu lauks Apraksts 

Nr. p.k. Nr. p.k. 
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Iepirkuma līguma priekšmets Iepirkuma līguma priekšmeta nosaukums 

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā 
iekļauto darbības Nr. 

Atbilstošais projekta darbības nr. 

Kods atbilstoši projekta budžeta 
kopsavilkumam 

Atbilstošais projekta budžeta kods  

Iepirkuma procedūras veids Atbilstošais iepirkuma procedūras veids 

Iepirkuma procedūras identifikācijas 
Nr. 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. 

Iepirkuma izsludināšanas vai 
uzaicinājumu izsūtīšanas datums  

Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājumu izsūtīšanas 
datums  

Lēmuma publicēšanas datums Lēmuma publicēšanas datums  

Plānotā/ noslēgtā iepirkuma līguma 
summa bez PVN 

Plānotā/ noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN  

Uz projektu attiecināmā summa bez 
PVN 

Uz projektu attiecināmā summa bez PVN 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
nosaukums 

Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
reģistrācijas Nr. 

Iepirkuma līguma izpildītāja reģistrācijas Nr. 

Iepirkuma līguma parakstīšanas 
datums 

Iepirkuma līguma parakstīšanas datums 

Iepirkuma līguma Nr. Iepirkuma līguma Nr. 

Iepirkuma līguma veids  Iepirkuma līguma veids  

Iepirkuma līguma statuss Iepirkuma līguma statuss 

Iepirkuma līguma izpildes beigu 
datums 

Iepirkuma līguma izpildes beigu datums 

Piemērots zaļais iepirkums Piemērots zaļais iepirkums 

Piezīmes Piezīmes 

Pārbaudes veids noslēgtā līguma pārbaudes veids, kāds tika veikts šim 
iepirkumam 

Pārbaudes rezultāts noslēgtā līguma pārbaudes rezultāts 

Pārbaudes datums datums, kad noslēgtajam līgumam tika veikta pārbaude 

Ievadītie darba līgumi (vai rīkojumi par iecelšanu amatā) tiek attēloti tabulas veidā, kas satur 
zemāk tabulā redzamos datu laukus un informāciju 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Nr. p.k. 

Līguma/ rīkojuma Nr. Līguma/ rīkojuma Nr. 

Darbinieks/ ierēdnis 
(vārds, uzvārds) 

Darbinieka/ ierēdņa vārds uzvārds 

Amats projektā Amata nosaukums 

Atsauce uz šā pārskata 3.1. tabulā iekļauto 
darbības Nr. 

Atbilstošais projekta darbības nr. 

Kods atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam Atbilstošais projekta budžeta kods  

Darba alga mēnesī Darba alga mēnesī 

Slodze/ uz projektu attiecināmā  % proporcija Slodze/ uz projektu attiecināmā  % proporcija 

Darba sākuma datums Darba sākuma datums 

Līguma beigu datums/ amata pienākumu izpildes 
termiņš 

Līguma beigu datums/ amata pienākumu 
izpildes termiņš 

Piezīmes Piezīmes 
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11 MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMI (MP) 

Projekts  Maksājuma pieprasījumi 

Sadaļā tiek attēloti attiecīgā projekta maksājuma pieprasījumi. Šajā sadaļā zemāk norādītie datu 
lauki tiek aizpildīti atbilstoši MP norādītajai informācijai. 

MP saraksts satur šādas kolonnas: MP numurs, Perioda sākums, Perioda beigas, Maksājuma 
veids, Iesniegšanas datums, Statuss, Pieprasītie izdevumi, Apstiprinātie izdevumi, Veiktie 
maksājumi, Apstiprināšanas datums, MP samaksas datums. 

 
9-1 Maksājumu pieprasījumu saraksts 

Ātrāku maksājumu ierakstiem (maksājumu pieprasījumi, kuru numurs sākas ar AT) kolonnās - 
Pieprasītie izdevumi un Apstiprinātie izdevumi - vienmēr tiek attēlota summa 0.00. 

Zem projekta maksājumu pieprasījuma tabulas ir Projekta asignējuma/maksājuma apturēšanas 
iespēja ar nepieciešamajiem ievadlaukiem: 

Projekta asignējuma/maksājuma apturēšana – veicot atzīmi pie šī ieraksta, obligāti jāaizpilda 
komentāra lauks; ja ir veikta atzīme, tad projekta MP neļauj nomainīt statusu uz Virskontroles 
apstiprināts; 

Asignējuma apturēšanas iemesla komentārs – obligāti aizpildāms teksta lauks. 

11.1 MP pievienošana 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  <Pievienot jaunu MP> 
Lai pievienotu jaunu MP, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu MP> virs MP tabulas. 

 
9-2 Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu 

Svarīgi uzsvērt, ka maksājuma pieprasījumā automātiski tiek izveidotas tikai sadaļas MP, 
projekta īstenošana, projekta īstenošanas problēmas, publicitāte, līgumi B5 un B6, iznākuma un 
rezultātu rādītāji ERAF/KF. Lai tiktu izveidotas sadaļas rēķini, attiecināmie izdevumi, 
finansējuma izlietojums, pamatlīdzekļi un apstiprināmās summas, veidojot jaunu maksājuma 
pieprasījumu, nepieciešams ievietot ķeksīti pretī izvēlei Pārskata periodā ir veikti izdevumi.   

MP forma sastāv no šādiem datu laukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Projekta numurs Automātiski tiek attēlots projekta, kurā MP tiek pievienots, numurs 

Projekta nosaukums Automātiski tiek attēlots projekta, kurā MP tiek pievienots, nosaukums 

Numurs Automātiski numurs pēc kārtas, ar iespēju to labot 

Virtuālais MP Check-box, kas tiek attēlots tikai tad, ja projekta finansēšanas plānā ir 
ievadīts finansējuma avots JNI. Ja Check-box ir atzīmēts, tad papildus tiek 
uzrādīts izkrītošā saraksta lauks ar visiem projektā reģistrētajiem MP 
numuriem.  Pēc datu saglabāšanas šis Check-box un izkrītošā saraksta 
lauks vairs nav labojami. Ja šis Check-box tika atzīmēts, tad MP tiek 
piešķirts izkrītošajā sarakstā izvēlētā MP numurs. 
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Iesniegšanas datums MP iesniegšanas datums 

Pārskata perioda sākums MP pārskata perioda sākuma datums. Ievada manuāli. 

Pārskata perioda beigas MP pārskata perioda beigu datums. Ievada manuāli. 

Apstrādes termiņš Jānorāda apstrādes termiņa datums. Ievada manuāli. 

Veids Klasifikators ar iespējamu izvēlēties starp 3 ierakstiem – „Pirmais”, 
„Kārtējais” vai „Noslēguma” 

Pārskata periodā ir veikti 
izdevumi 

Check-box lauks (norāda gadījumos, ja veikti izdevumi pārskata periodā) 

Pieprasītie attiecināmie 
izdevumi 

Dati parādās automātiski, ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti 
izdevumi” 

Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Dati parādās automātiski, ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti 
izdevumi” 

Ieturēts uz laiku Dati parādās automātiski, ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti 
izdevumi” 

Neatbilstoši veiktie izdevumi Dati parādās automātiski, ja norādīts “Pārskata periodā ir veikti 
izdevumi” 

Iesniegts atkārtoti Check-box lauks, kuru atzīmējot parādās lauks – Atkārtots iesniegšanas 
datums 

Atkārtots iesniegšanas datums MP atkārtotās iesniegšanas datums. Ievada manuāli. 

Līguma grozījumu numurs Automātiski ielasās pēdējā apstiprinātā līguma grozījuma numurs 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai 

 

 
9-3 MP pievienošana 

MP sadaļā uzklikšķinot uz saiti “Pamatojošie dokumenti” ir iespējams pievienot maksājuma 
pieprasījumu pamatojošos dokumentu failus. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 
Dokumentu failu augšupielāde.MP sadaļā “Norēķina rekvizīti” ir iespējams ievadīt informāciju 
par norēķiniem, ja sadaļā “Finansējuma saņēmējs” nav atzīmēts Check-box. 
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9-5 MP norēķinu rekvizīti 

Pēc MP datu saglabāšanas turpmāk jebkurā MP sadaļas formas augšā vienmēr tiek attēlota 
informatīvā josla, kas satur šādu informāciju par konkrēto maksājumu: 

 MP kārtas numurs sarakstā; 

 MP aktuālais statuss; 

 MP veids. 

 
9-6 Saglabāta MP informatīvā josla 

MP informatīvā josla papildus satur arī šādas darbības: 

 ikona - nodrošina MP datu sagatavošanu MsExcel formātā; 

 ikona  - nodrošina sarakstā iepriekšējā MP atvēršanu; 

 ikona  - nodrošina sarakstā nākamā MP atvēršanu; 

poga [Atsaukt] – tiek attēlota, ja MP atrodas statusā “Izskatīšanā” un “Pieprasīta papildus 
informācija”. Nospiežot šo pogu, lietotājam tiek pārvaicāts “Vai tiešām vēlaties atsaukt 
maksājuma pieprasījumu?”. Atbildot apstiprinoši, tiek uzrādīts teksta lauks “Pamatojums”. 

Pēc MP datu saglabāšanas, pieejamas arī pārējās MP sadaļas. 

Ja maksājuma pieprasījumā, kurā tiek attēlota sadaļa ESF dalībnieki, pamatdatos tiek mainīts 
pārskata perioda beigu datums uz tādu, kas vairs nav kalendārajā gadā pirmais datums 
attiecīgajā gadā, tad lietotājam tiek pārjautāts “Vai tiešām mainīt uz šādu datumu? Ja 
nomainīsiet, tad uz šo MP tiks pārnesta dalībnieku tabula no cita MP, kas šobrīd ir pirmais 
kalendārajā gadā.”. Atbildot apstiprinoši, šajā maksājuma pieprasījumā sadaļa "ESF dalībnieki 
(B7)" turpmāk vairs netiks attēlota, savukārt tajā  maksājuma pieprasījumā, kurā pēc izmaiņu 
veikšanas, pārskata perioda beigu datums sanāk pirmais kalendārajā gadā,  tiek attēlota sadaļa 
"ESF dalībnieki (B7)" ar pārnesto dalībnieku informāciju. 
 
Ja maksājuma pieprasījumā, kurā netiek attēlota sadaļa ESF dalībnieki, pamatdatos tiek mainīts 
pārskata perioda beigu datums uz tādu, kas ir kalendārajā gadā pirmais datums attiecīgajā gadā, 
tad lietotājam tiek pārjautāts “Vai tiešām mainīt uz šādu datumu? Ja nomainīsiet, tad uz šo MP 
tiks pārnesta dalībnieku tabula no cita MP, kas šobrīd ir pirmais kalendārajā gadā.”. Atbildot 
apstiprinoši, maksājuma pieprasījumā tiek attēlota sadaļa "ESF dalībnieki (B7)", kurā ir pārnests 
dalībnieku saraksts no iepriekšējā (pirmā) maksājuma pieprasījuma. Ir iespējams pievienot 
jaunus dalībniekus. Pirmajā maksājuma pieprasījumā sadaļa "ESF dalībnieki (B7)" vairs nav 
redzama. Atbildot noliedzoši, maksājuma pieprasījuma dati netiek saglabāti. 
 



v.1.05 (06/2017) 126/226 

 

 
9-7 Saglabāta MP sadaļu izvēlne (ja ir veikti izdevumi) 

Ja MP dati sistēmā ir saglabāti, tad tā pamatdatos papildus tiek attēlota tabula ar informāciju 
par MP statusiem. 

MP statusi un to maiņas nosacījumi 

Ja MP dati sistēmā ir saglabāti, tad tā pamatdatos papildus tiek attēlota tabula ar informāciju 
par MP statusiem. Virs MP statusu tabulas tiek attēlota poga <Mainīt statusu>, kuru nospiežot 
tabulai tiek pievienots jauns labojams ieraksts statusa maiņas veikšanai. 

 
9-8 MP statusu tabula 

 
 

 
9-8 MP statusu tabula 
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MP statusu iespējams mainīt, izmantojot pogu “Mainīt statusu”, kuru nospiežot tabulai tiek 
pievienots jauns labojams ieraksts statusa maiņas veikšanai. 

Tabula satur šādus datu laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Datums Pēc noklusējuma tiek uzrādīts esošās dienas datums ar iespēju to 
manuāli labot (datums, ar kuru MP statuss maiņa stājas spēkā) 

Statuss Datu lauks ar  lejup krītošo izvēlni, kas satur MP  statusus atbilstoši 
aktuālajam MP statusam. Manuāli MP statusu ir iespējams mainīt tikai 
uz šādiem statusiem – Pieprasīta papildus informācija, Noraidīts, 
Atsaukts, Apturēts, Pieprasīta izlases dokumentācija 

Lietotājs Datu laukā tiek uzrādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš veic MP statusa 
maiņu 

Statusa maiņas datums Tiek uzrādīts datums, kad sistēmā MP ir nomainīts statuss 

Pamatojums Tiek uzrādīts teksta lauks MP statusa maiņas pamatojuma ievadei 

Kopsavilkums par MP pieejamiem statusu veidiem 

Statuss Apraksts 
Statusa maiņas 

veicējs 

Sagatavošanā  
Statuss tiek norādīts automātiski, kad e-vidē ir izveidots jauns MP 
(e-vides lietotājs ir nospiedis pogu “Saglabāt”) 

Sistēma 

Izskatīšanā  
Statuss tiek norādīts automātiski, kad e-vidē pievienotais MP ir 
iesniegts CFLA (e-vides lietotājs ir nospiedis pogu “Iesniegt”), vai 
kad CFLA atbildīgais darbinieks savadīja papīra formā iesniegto MP 
KPVIS un nospieda pogu “Saglabāt” 

Projekta vadītājs 

Noraidīts Statuss tiek norādīts, ja pieņemts lēmums par MP noraidīšanu. 
Statuss “Noraidīts” jānorāda vienas darba dienas laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas no Doclogix par vēstules par  lēmumu 
nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. 
Statusu iespējams mainīt manuāli. 

Projekta vadītājs 

Atsaukts Statuss tiek norādīts, ja saņemta finansējuma saņēmēja vēstule par 
MP atsaukšanu. 
Statusu iespējams mainīt manuāli. 

Projekta vadītājs 

Apturēts Statuss tiek norādīts, ja saņemta oficiāla vēstule no VI vai Valsts 
policijas par kriminālprocesa uzsākšanu pret finansējuma 
saņēmēju.  
Statusu iespējams mainīt manuāli. 

Projekta vadītājs 

Pieprasīta 
papildus 
informācija 

Statuss tiek norādīts, ja finansējuma saņēmējam pieprasīta 
papildus informācija vai precizējumi, vai pieprasīts kompetento 
institūciju vai ekspertu atzinums. 
Statusu iespējams mainīt manuāli. 
!Izlases veidā pārbaudei pamatojošo dokumentu pieprasīšana 
netiek uzskatīta par papildus informācijas pieprasīšanu, tāpēc 
šādā gadījumā statuss no “Izskatīšanā” uz “Pieprasīta papildus 
informācija” nav jāmaina. 

Projekta vadītājs 

Pieprasīta 
izlases 
dokumentācija 

Ja līguma/vienošanās nosacījumos par projekta īstenošanu 
noteikts, ka projektā tiks veikta MP iekļauto izdevumu 
pamatojošo dokumentu izlases pārbaude, pēc dokumentu izlases 
veikšanas un to pieprasīšanas no FS, MP statuss maināms uz 
“Pieprasīta izlases dokumentācija”. Gadījumā, ja izlases pārbaude 
tiks veikta 100% apjomā, šis statuss arī izmantojams, pieprasot 
dokumentus.  
!Statusa izmantošanas principi ir aprakstīti Administratīvās daļas 
3.6.1. sadaļā 
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Darbinieka 
apstiprināts 

Statuss tiek norādīts pēc visa MP, izdevumus pamatojošo 
dokumentu,  iepirkumu pārbaudes (t.sk., papildus informācijas, 
precizējumu un/vai atzinumu izskatīšanas), papīra formā saņemtā 
MP, veikto pārbaužu rezultātu un summu ievadīšanas sistēmas 
atbilstošajās sadaļās. 

Projekta vadītājs 

Virskontroles 
apstiprināts 

Statuss tiek norādīts pēc visu nepieciešamo dokumentu, pārbaudes 
lapu un sistēmā esošās informācijas izskatīšanas. 

Virskontroles 
veicējs 

CFLA 
apstiprināts 

Vēstules (lēmuma) par MP apstiprināšanu/maksājuma veikšanu 
reģistrēšanas Doclogix sistēmā datums. Statuss tiek norādīts pēc 
vēstules (lēmuma) par MP apstiprināšanu ar/bez NVI/maksājuma 
veikšanu nosūtīšanas finansējuma saņēmējam. Statuss “CFLA 
apstiprināts” jānorāda divu darba dienas laikā līdz plkst. 13:00 no 
Doclogix paziņojuma saņemšanas brīža par vēstules izsūtīšanu. 

Projekta vadītājs 

Samaksāts Statuss tiek automātiski norādīts pēc statusa “CFLA apstiprināts” 
ievadīšanas, ja projekta finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta 
iestāde (t.i., projekta iesnieguma sadaļā “Vispārīgā informācija” pie 
ieraksta “Valsts budžeta finansēta institūcija” ir iekļauta atzīme 
(ķeksis)). 

Sistēma. 

Finansējuma saņēmējam, kam tiek veiktas faktiskās 
atmaksas/maksājumi, statusu “Samaksāts” norāda ESFMGUN 
atbildīgais darbinieks vienas darba dienas laikā pēc konta izdrukas 
saņemšanas no Valsts kases 

ESFMGUN 
atbildīgais 
darbinieks 

Katrā MP izskatīšanas posmā iespējams tā statusu mainīt tikai uz noteiktiem statusa veidiem.  

Statuss Iespējamie nomaiņas statusi Statusa maiņas veicējs 

Izskatīšanā Pieprasīta papildus informācija 
Noraidīts 
Atsaukts 
Apturēts 

Projekta vadītājs 
Projekta vadītājs 
Projekta vadītājs 
Projekta vadītājs 

Noraidīts vai Atsaukts Statuss nav maināms  

Pieprasīta papildus informācija Izskatīšanā Projekta vadītājs 

Pieprasīta izlases dokumentācija Statuss nav maināms  

Apturēts Iespējams nomainīt tikai uz iepriekšējo 
statusu 

Projekta vadītājs 

Darbinieka apstiprināts Virskontroles apstiprināts 
Darbinieka apstiprināts 
Apturēts 

Virskontroles veicējs 
Projekta vadītājs 
Projekta vadītājs 

Virskontroles apstiprināts CFLA apstiprināts 
 
Apturēts 

Virskontroles veicējs, 
projekta vadītājs 
Projekta vadītājs 

 



v.1.05 (06/2017) 129/226 

 

 
9-9 MP statusu shematisks attēlojums 

11.2 Projekta īstenošana  

Atverot MP apakšsadaļu “Projekta īstenošana”, tiek attēlota tabula ar plānotajām  projekta 
darbībām, kā arī ievadlauki projektā īstenoto darbību un sasniegto rezultātu informācijas 
ievade. Sadaļa paredzēta, lai tiktu attēlota projekta īstenošanas gaita. Attēlotās darbības un 
rādītāji tika nodefinēti PI sadaļā Darbības un rezultāti.  

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Zemāk ir aprakstīti lauki, kas ir attēloti šajā sadaļā, un kā tos aizpildīt. 

Datu lauks Apraksts 

Darbības Nr. Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Visas projekta iesniegumā plānotās 
projekta darbības 

Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Visi projekta iesniegumā plānotie 
projekta rezultāti 
(rezultāti/skaits/mērvienība) 

Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Darbības īstenošanā veiktie 
pasākumi pārskata periodā 

Teksta lauks. Paredzēts, lai aprakstītu pasākumus, kas tika veikti 
darbības īstenošanai. 

Norises vieta Teksta lauks, kur aprakstīt pasākuma norises vietu. 

Faktiski uzsāktās / veiktās darbības 
un sasniegtie rezultāti 

ja darbības uzsāktas/veiktas, bet skaitliskais rezultāts nav 
sasniegts, konkrēto ceturksni atzīmē ar “X”. Ja rezultāts ir 
sasniegts tad sasniegto rezultātu nepieciešams norādīt konkrētajā 
pārskata periodā skaitliskā izteiksmē, nesummējot Ja projektā 
iepriekš jau ir ievadīts maksājums, tad šī kolonna pēc noklusējuma 
satur iepriekšējā MP informāciju ar iespēju to manuāli labot ar 
iepriekšējā pārskata periodā sasniegto rezultātu.  

Izskatīšanā

Pieprasīta 

papildus 

informācija 

Darbinieka 

apstiprināts

Noraidīts

Virskontroles 

apstiprināts

CFLA 

apstiprināts

Samaksāts

Sagatavošanā

Apturēts

Atsaukts
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Kopā Automātiski tiek aprēķināta sasniegto rezultātu kopsumma par 
visu pārskata periodu. 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai. 

 

Sadaļā “Projektu īstenošana” tiek attēlots arī plānotais laika grafiks no projekta iesnieguma. 

 

11.3 Projekta īstenošanas problēmas 

Projekta realizēšanas gaitā esošās problēmas ir iespējams aprakstīt šajā sadaļā.  

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Aizpildīšanai ir pieejami zemāk uzskaitītie lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Nr.p.k. 

Identificētais risks/ problēma projekta 
ieviešanā 

Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt 
informāciju par projekta ieviešanas laikā identificēto risku 
vai problēmu. 

Identificētā riska /problēmas ietekme uz 
projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu, 
budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildi 

Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt 
informāciju par projekta ieviešanas laikā identificētā riska 
vai problēmas ietekmi uz projekta mērķi, rezultātu 
sasniegšanu, budžetu u.c. līguma nosacījumu izpildi. 

Paveiktais/ plānotais riska/problēmas 
novēršanā 

Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt 
informāciju par plānotajām vai paveiktajām darbībām 
identificēto risku vai problēmu novēršanai. 

Riska/problēmas novēršanas statuss Klasifikators ar sekojošām vērtībām: ir novērsts/ nav 
novērsts/ nav novēršams/ risināšanā 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams brīvā 
formā ievadīt papildus informāciju par risku / problēmu. 

 
 

 
9-11 MP pievienošanas forma 

11.4 Publicitāte 

PI tika nodefinēti publicitātes pasākumi, kurus projekta gaitā tika plānots veikt. Šajā 
apakšsadaļā nepieciešams aprakstīt darbības, kas veiktas pasākumu īstenošanai. 

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 
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Datu lauks Apraksts 

Veids atbilstoši projektā 
plānotajam 

Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Pasākuma apraksts (Plānotais) Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Īstenošanas periods (Plānotais) Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Skaits (Plānotais) Automātiski aizpildīts – projekta iesniegumā norādītie dati 

Pasākuma apraksts (Faktiskais) Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt informāciju 
par faktiski veikto informācijas un publicitātes pasākum. 

Īstenošanas periods 
(Faktiskais) 

Ierobežota garuma teksta lauks, kurā ir iespējams ievadīt faktisko 
publicitātes pasākumu īstenošanas periodu. 

Skaits (Faktiskais) Ciparu lauks, kurā ir iespējams ievadīt faktiski veikto publicitātes 
pasākumu skaitu. 

11.5 Līgumi B5 

Apakšsadaļā jāiekļauj visi iepirkuma līgumi, zemsliekšņa iepirkuma līgumi un līgumi, kuriem tiek 
piemērota atlase atbilstoši finansējuma saņēmēja iekšējai kārtībai, piem., aktīvo nodarbinātības 
pasākumu (ANP) organizēšanas līgumi. Šādā gadījumā netiek aizpildītas dažas kolonnas, kuras 
ir specifiskā tieši iepirkumu izsludināšanai un iepirkuma veikšanai. Informācija par līgumiem 
aizpildāma kumulatīvi no projekta sākuma.  

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

MP statusa informatīvajā joslā šajā sadaļā papildus tiek uzrādīta poga <B5 līgumu imports>, kas 
nodrošina iespēju augšupielādēt B5 līguma datus no MsExcel faila. Nospiežot pogu <B5 līgumu 
imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt.  

Ja līguma dati ir saglabāti, tad līguma formā papildus tiek attēlota sadaļa “Pamatojošie 
dokumenti”. 

Formā ir iespējams augšupielādēt līgumu pamatojošos dokumentus elektroniskā formā. Lai 
pievienotu jaunu dokumenta failu, nepieciešams izmantot zem tabulas izveidoto failu 
augšupielādēšanas formu, kur, nospiežot pogu <Atlasīt failu>, iespējams izvēlēties failu no 
datora, un norādīt faila nosaukumu teksta laukā “Faila nosaukums” un nospiežot pogu 
<Pievienot>. Fails tiks augšupielādēts un attēlots augstāk minētajā līguma apakšsadaļā. 

 
 Līguma B5.1 pievienošana 

Piekļuves ceļš: 
Projekts  Maksājumu pieprasījumi  atvērt MP  sadaļa Līgumi B5.1 
Lai pievienotu jaunu līgumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot līgumu>, kas atrodas virs 
līgumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna līguma ievadei. 
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2. att.  Līguma B5.1 pievienošana 

Formā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs pēc kārtas  Automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru tabulā 

Iepirkuma līguma 
priekšmets no iepirkuma 
plāna 

Radio pogu grupa, kas satur iepirkuma līguma priekšmetus un tā 
iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņu no projekta sadaļas 
Iepirkumu plāns 

Iepirkuma līguma 
priekšmets 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Ja laukā 
Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma 
ieraksts, tad sistēma šajā laukā automātiski norāda iepirkuma līguma 
priekšmeta nosaukumu ar iespēju manuāli to labot 

Projekta īstenošana Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā nodefinētajām 
projekta darbībām un rezultātiem. Ja laukā Iepirkuma līguma 
priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, tad sistēma 
automātiski atzīmē iepirkuma plāna līgumā atzīmētos darbus ar 
iespēju manuāli tos labot 

Projekta budžets Izvēles rūtiņu kopa, kas satur projekta budžetā nodefinēto izmaksu 
pozīciju kodus un nosaukumus. Ja laukā Iepirkuma līguma priekšmets 
no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, tad sistēma automātiski 
atzīmē iepirkuma plāna līgumā atzīmētās projekta budžeta pozīcijas ar 
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iespēju manuāli tās labot 

Iepirkuma procedūras veids   Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības  

Iepirkuma procedūras 
identifikācijas Nr. 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Iepirkuma izsludināšanas 
vai uzaicinājumu 
izsūtīšanas datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks 

Lēmuma publicēšanas 
datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks 

Plānotā / noslēgtā 
iepirkuma līguma summa 
bez PVN 

Ierobežota garuma manuāli ievadāms ciparu lauks 

Uz projektu attiecināmā 
summa bez PVN 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Līguma attiecināmā summa Manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
reģistrācijas Nr. 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks ar iespēju ielasīt 
datus no ārējiem reģistriem, ja ievadītais reģistrācijas numurs ir 11 
simbolu garš (sk. 2.11 Organizāciju datu pieprasīšana no ārējiem 
reģistriem) 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
nosaukums 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Ja UR vai VID 
reģistros informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā 
juridiskās personas reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu 
lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Ja dati par juridisko personu kādā 
no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasta, tad līguma izpildītāja 
nosaukums tiek uzrādīts automātiski un nav labojams 

Iepirkuma līguma 
parakstīšanas datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks; 

Iepirkuma līguma Nr. Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks; 

Iepirkuma līguma veids 
(pakalpojuma / piegādes / 
būvdarbu / patapinājuma) 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības – pakalpojuma, 
piegādes, būvdarbu, patapinājuma; 

Iepirkuma līguma statuss 
(plānots / procesā / 
izpildīts) 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības –plānots, 
procesā, izpildīts; 

Iepirkuma līguma izpildes 
beigu datums  

Manuāli ievadāms datuma lauks; 

Piemērots zaļais iepirkums 
(jā/ nē) 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības –jā, nē 

Piezīmes Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

 

Līguma B5.1 ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa Pamatojošie dokumenti. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

 

 Līguma B5.2 pievienošana 

 
Piekļuves ceļš: 
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Projekts  Maksājumu pieprasījumi  atvērt MP  sadaļa Līgumi B5.2 
Lai pievienotu jaunu līgumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot līgumu>, kas atrodas virs 
līgumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna līguma ievadei. 

 
3. att.  Līguma B5.2 pievienošana 

Formā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs pēc kārtas Automātiski aizpildīts lauks, kas satur līguma kārtas numuru 
tabulā 

Iepirkuma līguma priekšmets - Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Projekta īstenošana Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā 
nodefinētajām projekta darbībām un rezultātiem. Ja laukā 
Iepirkuma līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts 
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līguma ieraksts, tad sistēma automātiski atzīmē iepirkuma plāna 
līgumā atzīmētos darbus ar iespēju manuāli tos labot 

Projekta budžets Izvēles rūtiņu kopa, kas satur projekta budžetā nodefinēto 
izmaksu pozīciju kodus un nosaukumus. Ja laukā Iepirkuma 
līguma priekšmets no iepirkuma plāna ir izvēlēts līguma ieraksts, 
tad sistēma automātiski atzīmē iepirkuma plāna līgumā 
atzīmētās projekta budžeta pozīcijas ar iespēju manuāli tās labot 

Iepirkuma izsludināšanas vai 
uzaicinājumu izsūtīšanas datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks 

Iepirkuma līguma summa bez 
PVN 

Ierobežota garuma manuāli ievadāms ciparu lauks 

Līguma attiecināmā summa Manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Attiecināmā summa bez PVN Manuāli aizpildāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
reģistrācijas Nr. 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks ar iespēju 
ielasīt datus no ārējiem reģistriem, ja ievadītais reģistrācijas 
numurs ir 11 simbolu garš (sk. 2.11 Organizāciju datu 
pieprasīšana no ārējiem reģistriem) 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
nosaukums 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Ja UR vai VID 
reģistros informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā 
juridiskās personas reģistrācijas numura, tad organizācijas 
nosaukumu lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Ja dati par 
juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek 
atrasta, tad līguma izpildītāja nosaukums tiek uzrādīts 
automātiski un nav labojams 

Iepirkuma līguma izpildītāja 
veids – 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības – darba 
devējs, sadarbības partneris, cits 

Iepirkuma līguma Nr. Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Iepirkuma līguma parakstīšanas 
datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks 

Iepirkuma līguma izpildes beigu 
datums 

Manuāli ievadāms datuma lauks un manuāli ievadāms ierobežota 
garuma teksta lauks 

Iepirkuma līguma statuss Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētās vērtības –plānots, 
procesā, izpildīts, lauzts 

MP līguma piezīmes Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

 

Līguma B5.2 ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa Pamatojošie dokumenti. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

11.6 Līgumi B6 

Apakšsadaļa paredzēta, lai reģistrētu darba līgumus, kas tika noslēgti ar darbiniekiem projekta 
realizācijas gaitā.  

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem.  

MP statusa informatīvajā joslā šajā apakšsadaļā papildus tiek uzrādīta poga <B6 līgumu 
imports>, kas nodrošina iespēju augšupielādēt B6 līguma datus no MsExcel faila. Nospiežot 
pogu <B6 līgumu imports>, ir jānorāda atbilstošais datu fails, kurā esošos datus ir nepieciešams 
augšupielādēt. 

Informācija par līgumiem aizpildāma kumulatīvi no projekta sākuma. Lai veiktu līguma 
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pievienošanu jānospiež poga <Pievienot līgumu>, nospiežot pogu parādās šādi datu ievades 
lauki par darba līgumiem: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Nr. p.k. 

Līguma/ rīkojuma Nr. Teksta lauks 

Darbinieks/ ierēdnis 
(vārds, uzvārds) 

Teksta lauks 
 

Amats projektā Teksta lauks 

Īstenošanas apraksts Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no projekta iesniegumā 
nodefinētajām projekta darbībām un rezultātiem 

Projekta budžets Izvēles rūtiņu kopa, kas satur projekta budžetā 
nodefinēto izmaksu pozīciju kodus un nosaukumus 

Darba alga mēnesī Ciparu lauks 

Slodze/ uz projektu attiecināmā % 
proporcija 

Ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata  

Darba sākuma datums Datuma lauks 

Līguma beigu datums/ amata 
pienākumu izpildes termiņš 

Datuma lauks 
 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai. 

Līguma B6 ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa “Pamatojošie dokumenti”. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

11.7 ERAF/KF projekta iznākuma un rezultāta rādītāji  

Sadaļā tiek attēloti virsprojekta līmenī nodefinētie iznākuma un rezultātu rādītāji, kuriem ir 
iespējams norādīt aktuālos rezultātus. Tos katram rādītājam pret attiecīgo teritoriālā kartējuma 
detalizācijas līmeni norāda kolonnu grupā ‘Faktiskais sasniegtais rezultāta rādītājs sadalījumā 
pa gadiem’. 

Iznākuma rādītāji ERAF/KF 

MP apakšsadaļa “Iznākuma rādītāji” ERAF/KF tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projekts tiek 
finansēts no ERAF/KF (projekta finansēšanas plāns). 

Atverot MP apakš sadaļu Iznākuma rādītāji ERAF/KF, tiek attēlota tabula ar informāciju par ERAF 
/ KF projekta iznākuma rādītājiem. 

 
9-12 Iznākuma rādītāji ERAF/KF 

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja kārtas numuru tabulā 

Ministru kabineta noteikums par SAM / SAM atlases kārtu īstenošanu noteiktais iznākuma 
rādītājs 

Rādītāja nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur visus projekta iesniegumā 
norādītos iznākuma rādītājus 
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Plānotā vērtība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto 
sasniedzamo vērtību no projekta iesnieguma 

Mērvienība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur iznākuma rādītāja mērvienību 

Statistiskais reģions / 
novads 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur reģionus un novadus atbilstoši 
projekta iesniegumā norādītajam apgabalam 

Faktiski sasniegtais 
iznākuma rādītājs (skaits pa 
gadiem) 

Manuāli ievadāmu ciparisku lauku kopums, lauku skaits atbilst 
projekta iesniegumā norādītājam projekta īstenošanas grafika 
pārskata periodam 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja vērtību visu 
gadu kopsummu 

Piezīmes Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks 

Sākotnēji tabulā tiek attēloti kopsummu ieraksti katram iznākuma rādītājam. Lai ievadītu 
informāciju par faktiskajiem sasniegtajiem iznākumu rādītājiem, pie attiecīgā summējošā 

rādītāja ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas . Lietotājam zem summējošā ieraksta tiks attēlots 
papildus ieraksts, kurā ir iespējams manuāli ievadīt rādītāju vērtības. Šī ikona netiek rādīta pie 
ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir ‘Nacionālais’. 

Lai dzēstu iepriekš pievienotu rādītāja vērtību ievades ierakstu, ir nepieciešams noklikšķināt uz 

ikonas . Šī ikona netiek rādīta pie ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir 
‘Nacionālais’. 

Rezultāta rādītāji ERAF/KF 
MP apakšsadaļa “Rezultāta rādītāji” ERAF/KF tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projekts tiek 
finansēts no ERAF/KF (projekta finansēšanas plāns). 

Atverot MP apakšsadaļu “Rezultāta rādītāji” ERAF/KF, tiek attēlota tabula ar informāciju par 
projekta rezultāta rādītājiem. 

 
9-13 Rezultāta rādītāji ERAF/KF 

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāj 
a kārtas numuru tabulā 

Ministru kabineta noteikums par SAM / SAM atlases kārtu īstenošanu noteiktais rezultāta rādītājs 

Rādītāja nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur visus projekta iesniegumā norādītos 
rezultāta rādītājus 

Plānotā vērtība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto 
sasniedzamo vērtību no projekta iesnieguma 

Mērvienība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rezultāta rādītāja mērvienību 

Statistiskais reģions / 
novads 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur reģionus un novadus atbilstoši projekta 
iesniegumā norādītajam apgabalam 

Faktiski sasniegtais 
rezultāta rādītājs (skaits pa 
gadiem) 

Manuāli ievadāmu ciparisku lauku kopums, lauku skaits atbilst projekta 
iesniegumā norādītājam projekta īstenošanas grafika pārskata periodam 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja vērtību visu gadu 
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kopsummu 

Piezīmes Automātiski aizpildīts lauks, kas satur piezīmes no iepirkuma līguma 

Sākotnēji tabulā tiek attēloti kopsummu ieraksti katram rezultāta rādītājam. Lai ievadītu 
informāciju par faktiskajiem sasniegtajiem rezultāta rādītājiem, pie attiecīgā summējošā 

rādītāja ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas . Lietotājam zem summējošā ieraksta tiks attēlots 
papildus ieraksts, kurā ir iespējams manuāli ievadīt rādītāju vērtības. Šī ikona netiek rādīta pie 
ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir ‘Nacionālais’. 

Lai dzēstu iepriekš pievienotu rādītāja vērtību ievades ierakstu, ir nepieciešams noklikšķināt uz 

ikonas .  Šī ikona netiek rādīta pie ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir 
‘Nacionālais’. 

11.8 ESF projekta iznākuma un rezultāta rādītāji  

Iznākuma rādītāji ESF 

MP apakšsadaļa “Iznākuma rādītāji” ESF tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projekts tiek 
finansēts no ESF (projekta finansēšanas plāns). 

Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Atverot MP apakšsadaļu “Iznākuma rādītāji” ESF, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta 
iznākuma rādītājiem. 

 
9-14 Iznākuma rādītāji ESF 

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja kārtas numuru tabulā 

Ministru kabineta noteikums par SAM / SAM atlases kārtu īstenošanu noteiktais iznākuma rādītājs 

Rādītāja nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur visus projekta iesniegumā norādītos 
rādītājus iznākuma rādītājus 

Plānotā vērtība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto sasniedzamo 
vērtību no projekta iesnieguma 

Mērvienība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur iznākuma rādītāja mērvienību 

Statistiskais reģions 
/ novads 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur reģionus un novadus atbilstoši projekta 
iesniegumā norādītajam apgabalam 

Faktiskā rādītāju 
izpilde 

Manuāli ievadāmu ciparisku lauku kopums, lauku skaits atbilst projekta 
iesniegumā norādītājam projekta īstenošanas grafika pārskata periodam, gadi ir 
sadalīti ceturkšņos 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja vērtību visu gadu 
kopsummu 

Sākotnēji tabulā tiek attēloti kopsummu ieraksti katram iznākuma rādītājam. Lai ievadītu 
informāciju par faktiskajiem sasniegtajiem iznākumu rādītājiem, pie attiecīgā summējošā 

rādītāja ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas . Lietotājam zem summējošā ieraksta tiks attēlots 
papildus ieraksts, kurā ir iespējams manuāli ievadīt rādītāju vērtības. Šī ikona netiek rādīta pie 
ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir ‘Nacionālais’. 
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Lai dzēstu iepriekš pievienotu rādītāja vērtību ievades ierakstu, ir nepieciešams noklikšķināt uz 

ikonas .  Šī ikona netiek rādīta pie ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir 
‘Nacionālais’. 
Rezultāta rādītāji ESF 

MP apakšsadaļa “Rezultāta rādītāji” ESF tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja projekts tiek 
finansēts no ESF (projekta finansēšanas plāns). 

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Atverot MP apakš sadaļu “Rezultāta rādītāji” ESF, tiek attēlota tabula ar informāciju par 
projekta rezultāta rādītājiem. 

 
9-15 Rezultāta rādītāji ESF 

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rādītāja kārtas numuru tabulā 

Ministru kabineta noteikums par SAM / SAM atlases kārtu īstenošanu noteiktais rezultāta rādītājs 

Rādītāja nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur visus projekta iesniegumā norādītos 
rezultāta rādītājus 

Plānotā vērtība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja plānoto sasniedzamo 
vērtību no projekta iesnieguma 

Mērvienība Automātiski aizpildīts lauks, kas satur iznākuma rādītāja mērvienību 

Statistiskais reģions / 
novad 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur reģionus un novadus atbilstoši projekta 
iesniegumā norādītajam apgabalam 

Faktiski sasniegtais 
rezultāta rādītājs (skaits 
pa gadiem) 

Manuāli ievadāmu ciparisku lauku kopums, lauku skaits atbilst projekta 
iesniegumā norādītājam projekta īstenošanas grafika pārskata periodam 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur attiecīgā rādītāja vērtību visu gadu 
kopsummu 

Sākotnēji tabulā tiek attēloti kopsummu ieraksti katram rezultāta rādītājam. Lai ievadītu 
informāciju par faktiskajiem sasniegtajiem rezultāta rādītājiem, pie attiecīgā summējošā 

rādītāja ieraksta ir jānoklikšķina uz ikonas . Lietotājam zem summējošā ieraksta tiks attēlots 
papildus ieraksts, kurā ir iespējams manuāli ievadīt rādītāju vērtības. Šī ikona netiek rādīta pie 
ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir ‘Nacionālais’.  
Lai dzēstu iepriekš pievienotu rādītāja vērtību ievades ierakstu, ir nepieciešams noklikšķināt uz 

ikonas . Šī ikona netiek rādīta pie ierakstiem, ja rādītāja teritoriālā kartējuma detalizācija ir 
‘Nacionālais’. 

11.9 ESF dalībnieki 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  atvērt MP ierakstu 
 
Apakš sadaļa ESF dalībnieki tiek attēlota tikai kalendārajā gadā pirmajiem maksājuma 
pieprasījumiem (datums, kas ir norādīts laukā Pārskata perioda beigas, ir agrākais tajā gadā 
salīdzinājumā ar citiem MP), kuri tiek pievienoti ESF finansētajos projektos un aktivitātes 
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informācijā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Paredzēta informācijas par ESF dalībniekiem uzkrāšana. 
 

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Atverot MP apakš sadaļu ESF dalībnieki, tiek attēlota tabula ar informāciju par ESF projekta 
dalībniekiem. 

 
9-16 ESF dalībnieki 

Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Pasākuma nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur pasākuma nosaukumu 

Pasākuma sākuma datums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad pasākumam ir 
noteikts sākums 

Pasākuma beigu datums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur datumu, kad pasākumam ir 
beidzies 

Dalībnieku skaits Automātiski aizpildīts lauks, kas satur dalībnieku, kuri piedalās 
pasākumā, skaitu 

Virs dalībnieku tabulas tiek attēlotas četras pogas - <Atvērt>, <Pievienot>, <Dzēst> un 
<Pasākumu imports>. Nospiežot pogu <Pievienot>, tiek atvērta forma jauna ESF projekta 
pasākuma pievienošanai. Iezīmējot vienu ierakstu tabulā un nospiežot pogu <Atvērt>, tiek 
atvērta forma ar ESF projekta attiecīgā pasākuma informāciju. Iezīmējot vienu ierakstu tabulā 
un nospiežot pogu <Dzēst>, tiek attiecīgais pasākums tiek dzēsts. 

Lietotājam ir iespējams veikt pasākumu  un to dalībnieku augšupielādi sistēmā no MsExcel faila. 
Lai to izdarītu, ir nepieciešams nospiest pogu <Pasākumu imports> un norādīt atbilstošo datu 
failu, kurā esošos datus ir nepieciešams augšupielādēt. Pasākumu un to dalībnieku importa faila 
paraugu skatīt Pielikums Nr.2 Pasākumu un dalībnieku ielāde. 

11.10 ESF pasākuma pievienošana 

Lai pievienotu jaunu pasākumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>, kas atrodas virs ESF 
pasākumu tabulas. Tiks atvērta forma jauna pasākuma ievadei. 

 
9-17 ESF pasākuma pievienošana 

Formā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Pasākuma nosaukums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
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(semināra, apmācību, konsultācijas, u.c.) nosaukuma ievadīšanai 

Pasākuma sākuma datums Manuāli aizpildāms datuma lauks pasākuma sākuma datuma 
norādīšanai 

Pasākuma nosaukums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
(semināra, apmācību, konsultācijas, u.c.) nosaukuma ievadīšanai 

Pasākuma sākuma datums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
(semināra, apmācību, konsultācijas, u.c.) nosaukuma ievadīšanai 

Pasākuma beigu datums Manuāli aizpildāms datuma lauks pasākuma beigu datuma 
norādīšanai 

11.11 ESF pasākuma dalībnieka pievienošana 

Lai pievienotu jaunu pasākuma dalībnieku, ir jāatver sistēmā saglabāts ESF pasākums un 
nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu>, kas atrodas virs ESF pasākuma dalībnieku 
tabulas.  

Tiks atvērta forma jauna dalībnieka ievadei, kurā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Pasākuma nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur pasākuma (semināra, apmācību, 
konsultācijas, u.c.) nosaukumu 

Dalībnieka vārds Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
dalībnieka vārda un uzvārda ievadei 

Dalībnieka personas kods Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
dalībnieka personas koda ievadei 

Dalībnieka vecums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
dalībnieka vecuma ievadei. Vērtību ir iespējams ievadīt izmantojot 
bultiņas pie ievadlauka 

Dalībnieka dzimums Izkrītošā saraksta lauks, kas satur divas vērtības – sieviete, vīrietis – un 
neizvēlētu vērtību 

Dalībnieka deklarētā adrese Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
dalībnieka deklarētās adreses ievadei, pēc ievadītās frāzes sistēma veic 
atbilstošās adreses meklēšanu VZD reģistrā 

Dalībnieka faktiskā adrese Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks pasākuma 
dalībnieka faktiskās adreses ievadei, pēc ievadītās frāzes sistēma veic 
atbilstošās adreses meklēšanu VZD reģistrā 

Uzņēmuma institūcijas 
reģistrācijas numurs 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks uzņēmuma 
institūcijas reģistrācijas numura ievadei ar iespēju ielasīt datus no 
ārējiem reģistriem, ja ir ievadīts reģistrācijas numurs ar 11 simboliem 
(sk. 2.11 Organizāciju datu pieprasīšana no ārējiem reģistriem) 

Uzņēmuma institūcijas 
nosaukums 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks uzņēmuma 
institūcijas nosaukuma ievadei. Ja organizācijas dati tika atrasti pēc 
laukā 0.8. Uzņēmuma/ institūcijas reģistrācijas Nr. ievadītā reģistrācijas 
numura, tad šajā laukā automātiski tiek uzrādīts organizācijas 
nosaukums un tas nav labojams 

Uzņēmuma institūcijas darba 
vietas faktiskā atrašanās vieta 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks uzņēmuma 
institūcijas darba vietas faktiskās adreses ievadei, pēc ievadītās frāzes 
sistēma veic atbilstošās adreses meklēšanu VZD reģistrā. Ja organizācijas 
dati tika atrasti pēc laukā 0.8. Uzņēmuma/ institūcijas reģistrācijas Nr. 
ievadītā reģistrācijas numura, tad šajā laukā automātiski tiek uzrādīta 
organizācijas adrese un tā nav labojama 

Nodarbinātas personas tostarp 
pašnodarbinātas personas 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Bezdarbnieki Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Ilgstošie bezdarbnieki Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Neaktīvas personas Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Izglītībā vai apmācībā Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 
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neiesaistītas neaktīvas 
personas 

Migranti,  dalībnieki ar ārvalstu 
izcelsmi, minoritātes 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Romi Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dalībnieki ar invaliditāti t.sk Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Redzes traucējumiem Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dzirdes traucējumiem Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Kustību traucējumiem Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Psihiskiem traucējumiem Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Cita veida invaliditāte Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Citas nelabvēlīgā situācijā 
esošas personas 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Ar pamatskolas izglītību ISCED1 
līmenis vai zemākā līmeņa 
vidējo izglītību ISCED2 līmenis 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Ar vidējo izglītību ISCED3 
līmenis vai pēcvidējo izglītību 
ISCED4 līmenis 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Ar augstāko izglītību ISCED5 
līmenis līdz 8.līmenis 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dalībnieki no 
mājsaimniecībām, kurās 
neviens nav nodarbināts 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dalībnieki no 
mājsaimniecībām, kurās 
neviens nav nodarbināts, ar 
apgādībā esošiem bērniem 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dalībnieks no viena pieaugušā 
mājsaimniecībām ar apgādībā 
esošiem bērniem 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Bezpajumtnieki vai mājokli 
zaudējušas personas 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Personas no lauku apvidiem Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Dalības ilgums Manuāli ievadāms datuma lauks 

Dalības pārtraukšanas datums Manuāli ievadāms datuma lauks 

Vai iegūta kvalifikācija Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Persona atteikusies sniegt 
informāciju vai sniegus ir daļēji 

Izvēles rūtiņa manuālai atzīmes veikšanai 

Darbības dalībnieka piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks piezīmju ievadīšanai 

11.12 Galasaņēmēji 

Apakšsadaļa “Galasaņēmēji” tiek attēlota tikai tiem maksājumiem, kuri tiek pievienoti ERAF/KF 
finansētajos projektos un aktivitātes informācijā ir atzīmēta izvēles rūtiņa Paredzēta 
informācijas par gala labuma guvējiem uzkrāšana. 

Atverot MP apakšsadaļu “Galasaņēmēji”, tiek attēlota tabula ar informāciju par ERAF/KF 
projekta galasaņēmējiem. 

 
9-19 Galasaņēmēji 
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Formā ir attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Nr.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieraksta kārtas numuru 
tabulā 

Galasaņēmēja nosaukums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja 
nosaukumu 

Galasaņēmēja reģistrācijas numurs Automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja 
reģistrācijas numuru 

Juridiskā adrese (republikas 
pilsēta/novads) 

Automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja  juridisko 
adresi 

Faktiskās darbības veikšanas vieta 
(republikas pilsēta/novads) 

Automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja faktiskās 
darbības veikšanas vietu 

Atbalsta veids Automātiski aizpildīts lauks, kas satur galasaņēmēja atbalsta 
veidu 

Atbalsta saņemšanas ilgums Automātiski aizpildīts lauks, kas satur informāciju par atbalsta 
sniegšanas ilgumu 

Atbalsta saņemšanas sākuma datums Automātiski aizpildīts datuma lauks, kas satur datumu, no 
kura atbalsts tiek saņemts 

Atbalsta saņemšanas beigu datums Automātiski aizpildīts datuma lauks, kas satur datumu, līdz 
kuram atbalsts tiek saņemts 

11.13 ERAF/KF galasaņēmēja pievienošana 

Lai pievienotu jaunu galasaņēmēju, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>, kas atrodas virs 
ERAF/KF galasaņēmēju tabulas. Tiks atvērta forma jauna galasaņēmēja ievadei. 

 
9-20 ERAF/KF galasaņēmēja pievienošana 

Formā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Organizācijas reģistrācijas 
numurs 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 
organizācijas reģistrācijas numura ievadīšanai ar iespēju ielasīt 
datus no ārējiem reģistriem (sk. 2.11 Organizāciju datu 
pieprasīšana no ārējiem reģistriem) 

Organizācijas nosaukums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 
organizācijas nosaukuma ievadīšanai. Ja UR vai VID reģistros 
informācija par organizāciju nav atrasta pēc ievadītā juridiskās 
personas reģistrācijas numura, tad organizācijas nosaukumu 
lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Ja dati par juridisko 
personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā tiek atrasti, tad 
organizācijas nosaukums tiek uzrādīts automātiski un nav 
labojams 
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Organizācijas adrese Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks, kurā ievadot 
adreses daļu, sistēma piedāvā frāzei atbilstošo adresi no VZD 
reģistra. Ja UR vai VID reģistros informācija par organizāciju nav 
atrasta pēc ievadītā juridiskās personas reģistrācijas numura, 
tad organizācijas adresi lietotājam ir atļauts ievadīt manuāli. Ja 
dati par juridisko personu kādā no reģistriem vai KPVIS sistēmā 
tiek atrasti, tad organizācijas adrese tiek uzrādīta automātiski un 
nav labojama 

Faktiskā adrese Manuāli norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas 
vērtības – republikas pilsētas un novadus 

Atbalsta veids Manuāli norādāms izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas 
vērtības – aizdevums, garantija, konsultācijas 

Atbalsta saņemšanas ilgums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks atbalsta 
saņemšanas ilguma ievadīšanai 

Atbalsta saņemšanas sākuma 
datums 

Manuāli aizpildāms datuma lauks atbalsta saņemšanas sākuma 
datuma norādīšanai 

Atbalsta saņemšanas beigu 
datums 

Manuāli aizpildāms datuma lauks atbalsta saņemšanas beigu 
datuma norādīšanai 

11.14 Rēķini 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  atvērt MP  Rēķini 
 
MP C 8.1. sadaļā 5.-8.kolonnu aizpilda, norādot rēķina/maksājuma uzdevuma/maksājuma 
rīkojuma rekvizītus.   
Gadījumā, ja izmaksas ir saistītas ar atalgojumu un darbiniekiem tika veikti avansa maksājumi  
ieraksta divus maksājuma uzdevumus ar atbilstošiem datumiem, kā papildus pamatojošos 
dokumentu iesniedzot algas aprēķinu, kurā norādīta gan alga, gan avanss. Algas aprēķins ir 
papildus pamatojošais dokuments gan avansam, gan algai, t.i., tas neliecina par faktiski veikto 
maksājumu. Tā kā avansu un algu izmaksā divos datumos, tad arī C8.1.tabulā jāveido divi 
ieraksti.  
 

MP apakšsadaļa “Rēķini” tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja MP datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa 
Pārskata periodā ir veikti izdevumi. 

Atverot MP apakšsadaļu “Rēķini”, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta laikā pārskata 
periodā veiktajiem izdevumiem. 

 
9-21 Rēķini 

Rēķinus, kas pamato projekta izmaksas jāievada šajā sadaļā. Rēķinā ievadītās summas kolonās 
Kopējie attiecināmie izdevumi, Neatbilstoši veiktie izdevumi, Ieturēts uz laiku un MP 
apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi veido kopsummas sadaļā Attiecināmie izdevumi 
(C9) kolonās Pieprasītie kopējie attecināmie izdevumi, Neatbilstoši veiktie izdevumi, Ieturēts 
uz laiku un Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi. 
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9-22 Rēķina pievienošana 

Nospiežot <Pievienot rēķinu> ir iespēja pievienot rēķinu un pievienot vienas vienības izmaksas. 
Pievienojot rēķinu ir jāizpilda sekojoši datu lauki: 

 Datu lauks Apraksts 

Nr. p.k. Nr. p.k. 

Līgums Radio pogu lauks, kas satur visus MP sadaļās Līgumi B5 un B6 
reģistrētos līgumus. 

Cits līgums Teksta lauks, kuru norāda gadījumos, kad līgums nav norādīts B5 
sadaļā Līgumi 

Izdevumu apraksts 
(izmaksu veids, preces vai 
pakalpojuma nosaukums) 

Izdevumu apraksts 

Izdevumus pamatojoša 
dokumenta numurs 

Izdevumus pamatojoša dokumenta numurs 

Izdevumus pamatojoša 
dokumenta datums 

Izdevumus pamatojoša dokumenta datums 

Apmaksas datums Apmaksas datums 

Apmaksas dokumenta numurs Apmaksas dokumenta numurs 

Kopējā summa  Manuāli ievadāms ierobežota garuma ciparu lauks rēķina 
kopsummas ievadei 

EKK Izkrītošā saraksta lauks, kas satur EKK klasificētos kodus atbilstoši 
projekta iesniedzēja veidam. Lauks tiek attēlots tikai tādā gadījumā, 
ja Organizācijas tipu klasifikatorā atbilstošajam projekta iesniedzēja 
veidam ir norādīts gan EKK1 kods, gan EKK2 kods 

Vada Finansēju saņēmējs 

Daļa Automātiski tiek attēlots maksājuma pieprasījum daļas numurs 

Budžeta pozīcija Automātiski tiek attēloti projekta budžeta pozīciju numuri un 
nosaukumi 

Kopējie attiecināmie izdevumi Kopējie attiecināmie izdevumi. Summēsies sadaļā Attiecināmie 
izdevumi (C9) kolonā Pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi 

t.sk. PVN kā attiecināmie 
izdevumi 

t.sk. PVN kā attiecināmie izdevumi 

Vada CFLA 

Neatbilstība Izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrēto neatbilstību, 
kurām ir norādīta finanšu korekcijas apjoms, numurus 

Neatbilstoši veiktie izdevumi Manuāli jānorāda NVI summa. Summēsies sadaļā Attiecināmie 
izdevumi (C9) kolonā Neatbilstoši veiktie izdevumi 

Ieturēts uz laiku Manuāli jānorāda summa, kura ieturēta uz laiku Summēsies sadaļā 
Attiecināmie izdevumi (C9) kolonā Ieturēts uz laiku 
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Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Automātiski aizpildīts lauks (Kopējie attiecināmie izdevumi – NVI – 
Ieturēts uz laiku).  Automātiski tiek aprēķināta lauku Neatbilstoši 
veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku kopsumma ar negatīvu zīmi. 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai 

 
Ja projekta finansēšanas plānā virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme 
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte, sadaļā parādās arī  (manuāli aizpildāmie) lauki 
attiecīgiem finansējuma avotiem (var savadīt summas un procentuālo sadalījumu). Ja 
virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos 
finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība 
tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama.  

 
9-23. Rēķina summu forma projektos ar dalīto intensitāti (FS sadaļa) 

 
 

 
9-24.. Rēķina summu forma projektos ar dalīto intensitāti (CFLA sadaļa) 

Tabula rēķina summas sadalījuma ievadei ar iespēju manuāli pievienot projekta budžeta 
pozīcijas, ja izkrītošā saraksta laukā nav norādīts neviens no sistēmā reģistrētajiem līgumiem. 

Projekta budžeta 1.izmaksu pozīcija finansējuma sadalījuma tabulā tiek attēlota pie tām 
projekta budžeta izmaksu pozīcijām, kuras projekta budžeta kopsavilkumā ir uzrādītas kā 
administratīvo izdevumu izmaksas (1.pozīcijas saistītās izmaksu pozīcijas). Finansējuma 
proporcionālais sadalījums pa finansējuma avotiem šai pozīcijai ir tieši tāds pats kā saistītās 
izmaksu pozīcijas procents, un 1.izmaksu pozīcijai to nav atļauts mainīt. 

Rēķinos ievadītajam finansējumam sadalījumā pa finansējuma avotiem kopsummai ir jāsakrīt 
ar ievadīto kopējo attiecināmo summu (Kopējie attiecināmie izdevumi ir jābūt vienādai ar Vada 
FS – Kopā un Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi ir jābūt vienādai ar Vada CFLA – 
Kopā). 

Ja rēķinā ir ievadīta NVI summa un uz laiku ieturētā summa, tad Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi ir jābūt vienādiem ar Kopējie attiecināmie izdevumi, no kuriem tiek 
atskaitīti Neatbilstoši veiktie izdevumi un Ieturēts uz laiku summa. 

Rēķina ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa Pamatojošie dokumenti. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

11.15 Vienas vienības izmaksas 

Šī sadaļa parādās tikai projektiem, kuriem virsprojektu līmenī veidlapas uzstādījumu sadaļā 
“Projekta budžeta kopsavilkums” ir atzīmēts lauks “Vienas vienības izmaksu pielietojums” 

Lai pievienotu jaunu ierakstu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot vienas vienības 
izmaksas>, kas atrodas virs rēķinu tabulas. Tiks atvērta forma jauna rēķina ievadei. 
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9-23 Rēķina pielietojot vienas vienības izmaksas pievienošana 

Pievienojot vienas vienības izmaksas ir jāizpilda sekojoši datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Nr. p.k. Nr. p.k. 

Nodrošināto vienību skaits Jānorāda nodrošināto vienību skaitu 

Vienas vienības izmaksas Jānorāda vienas vienības izmaksas  

Izmaksu veids vienības nosaukums  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai 

Tabula rēķina summas sadalījuma ievadei ar iespēju manuāli pievienot projekta budžeta 
pozīcijas, ja izkrītošā saraksta laukā nav norādīts neviens no sistēmā reģistrētajiem līgumiem: 

Datu lauks Apraksts 

Vada FS 

Daļa Automātiski tiek attēlots maksājuma pieprasījum daļas numurs 

Budžeta pozīcija Automātiski attēlo projekta budžeta pozīciju numurus un nosaukums 

Kopējie attiecināmie  
izdevumi 

Manuāli ievadāms ciparu lauks summas, kas veido kopējos attiecināmos 
izdevumus, ievadei 

t.sk. PVN kā attiecināmie 
izdevumi 

Manuāli ievadāms ciparu lauks attiecināmo izdevumu summas ar PVN 
ievadei 



v.1.05 (06/2017) 148/226 

 

Vada CFLA 

Neatbilstība Izkrītošā saraksta lauks,  kas satur projektā reģistrēto neatbilstību, kurām 
ir norādīta finanšu korekcijas apjoms, numurus 

Neatbilstoši veiktie izdevumi Manuāli ievadāms ciparu lauks NVI summas ievadei 

Ieturēts uz laiku Manuāli ievadāms ciparu lauks uz laiku ieturētās summas ievadei 

Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Automātiski tiek aprēķināta lauku Neatbilstoši veiktie izdevumi un 
Ieturēts uz laiku kopsumma ar negatīvu zīmi 

 
Ja projekta finansēšanas plānā virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) ir atzīmēta pazīme 
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte, sadaļā parādās arī  (manuāli aizpildāmie) lauki 
attiecīgiem finansējuma avotiem (var savadīt summas un procentuālo sadalījumu). Ja 
virsprojekta līmenī (SAM/ SAMP vai kārta) projekta budžeta kopsavilkuma uzstādījumos 
finansējuma avotam ir ievadīta procentu likme, tad šajā formā finansējuma procentuālā vērtība 
tiek aizpildīta automātiski un lietotājam nav labojama.  

 
Rēķina summu forma projektos ar dalīto intensitāti (FS sadaļa) 

 
 

 
Rēķina summu forma projektos ar dalīto intensitāti (CFLA sadaļa) 

 

Vienas vienības izmaksu ievades formā papildus tiek attēlota sadaļa Pamatojošie dokumenti. 
Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

 
Maksājumu pieprasījuma sadaļās “Līgums B5.1, B5.2 un 6”, “Rēķini” un “Vienas vienības 
izmaksas” var importēt datus no Excel (tiks nosūtīts atsevišķs e-pasts ar detalizētāku aprakstu). 

Sadaļas “Rēķini” filtrā uztaisīta vairāku pakāpju filtrēšana, t.i., piemēram, ja tiek atlasīta viena 
budžeta pozīcija, tad laukā “Līguma numurs” varēs izvēlēties tikai tos līgumus, kuri ir zem 
konkrētās budžeta pozīcijas. 

Sadaļā “Rēķini” var kārtot ierakstus no lielākā uz mazāko un otrādi arī kolonnā “Darbu izpildītājs 
vai pakalpojuma sniedzējs” (līdz šim rēķinu kārtošana bija pieejama kolonnās “Nr.p.k”, 
“Apmaksas datums”, “Kopējie attiecināmie izdevumi” un “Budžeta pozīcija”). 
 
Atverot ar Excel, sadaļā “Rēķini” vairs netiek attēlotas tukšās rindas (līdz šim tukšās rindas 
attēlojās, ja līgumam bija piesaistītas vairākas budžeta pozīcijas, bet tika apmaksāta tikai viena 
budžeta pozīcija). 

11.16 Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana 

Lai pievienotu informāciju par iepriekš ieturētiem veiktajiem izdevumiem, nepieciešams 
nospiest pogu <Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana>, kas atrodas virs rēķinu tabulas. Tiks 
atvērta forma iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas informācijas ievadei.  
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9-24 Iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas datu ievade 

Formā ir attēloti šādi lauki: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Automātiski aizpildīts lauks, kas satur rēķina kārtas numuru tabulā 

Neatbilstība Izkrītošā saraksta lauks, kas satur projektā reģistrētās neatbilstības statusā 
“Izskatīšanā” vai “Apstiprināts” (neatbilstības datos ir jābūt norādītam finanšu 
korekcijas apjomam laukā Finanšu korekcija un neatbilstības datiem ir jābūt 
apstiprinātiem pēc “4 acu principa” 

Neatbilstības summas tabula, kas sastāv no šādām kolonnām: 
 

Daļa Automātiski tiek uzrādīta MP daļa, kurā dati tiek vadīti 

Budžeta pozīcija Projekta budžeta izmaksu pozīcijas numurs, kurā NVI ir veikti 

Neatbilstoši veiktie 
izdevumi 

Projekta budžeta izmaksu pozīcijas numurs, kurā NVI ir veikti 

ESF Manuāli ievadāms ciparu lauks ESF finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja projekta 
finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

JNI Manuāli ievadāms ciparu lauks JNI finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja projekta 
finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

ERAF Manuāli ievadāms ciparu lauks ERAF finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja 
projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

KF Manuāli ievadāms ciparu lauks KF finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja projekta 
finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

VB Manuāli ievadāms ciparu lauks VB finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja projekta 
finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

VBDP Manuāli ievadāms ciparu lauks VBDP finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja 
projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

Privātais Manuāli ievadāms ciparu lauks privātā finansējuma ievadei, tiek uzrādīts ja 
projekta finansēšanas plānā ir norādīts šāds finansējuma avots 

11.17 Attiecināmie izdevumi (C9) 

Apakšsadaļā “Attiecināmie izdevumi” informatīvi tiek attēloti projektā plānotie un veiktie 
izdevumi sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Maksājuma pieprasījumā apakšsadaļa “Attiecināmie 
izdevumi” tiek uzrādīta tikai tad, ja MP datos izvēles rūtiņa Pārskata periodā ir veikti izdevumi 
ir atzīmēta. 
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9-25 Attiecināmie izdevumi 

Sadaļā redzamas šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Kods atbilstoši projekta 
budžeta kopsavilkumam 

Visi projektā norādītie budžeta pozīciju kodi 
 

Izdevumu sadalījums atbilstoši 
projekta budžeta 
kopsavilkumam 

Visi projektā norādītie budžeta pozīciju nosaukumi 
 

Noslēgtajā līgumā 
apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi 

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām 

Iepriekšējos pieprasījumos 
apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi 

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi 
sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Ja ir nepieciešams veikt iepriekš 
apstiprināto finanšu līdzekļu pārcelšanu no vienas budžeta pozīcijas 
uz citu, to var izdarīt ieklikšķinot  šajā laukā un veicot manuālu 
automātiski aprēķinātās summas koriģēšanu atbilstošās projekta 
budžeta pozīcijas ietvaros 

Pieprasītie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Šajā MP pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa 
budžeta pozīcijām. Kopsumma no sadaļā Rēķini ievadītajām 
summām kolonā Kopējie attiecināmie - finansējuma sadalījums pa 
avotiem, ko ir ievadījis finansējuma saņēmējs (daļa Vada FS). 

Neatbilstoši veiktie izdevumi Šajā MP  NVI sadalījumā pa budžeta pozīcijām. Kopsumma no sadaļā 
Rēķini ievadītajām summām kolonā Neatbilstoši veiktie izdevumi 

Iepriekš veikto izdevumu 
ieturēšana 

Automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieturēto iepriekš veikto 
izdevumu kopsummu no maksājuma pieprasījumā reģistrētajiem 
rēķiniem 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur NVI kopsummu (Neatbilstoši 
veiktie izdevumi un Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana) 

Ieturēts uz laiku Šajā MP ieturētā summa uz laiku sadalījumā pa budžeta pozīcijām 
Kopsumma no sadaļā Rēķini ievadītajām summām kolonā Ieturēts uz 
laiku 

Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Automātiski aizpildīts lauks, kas satur summu, kas iegūta no 
Pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi atņemot Neatbilstoši 
veiktie izdevumi  un Ieturēts uz laiku (rēķinu tabulā finansējuma 
sadalījums pa avotiem, ko ir ievadījusi CFLA (daļa Vada CFLA) 

Atlikums Atlikusī summa katrai budžeta pozīcijai. Automātiski aizpildīts lauks, 
kas satur summu, kas iegūta no Noslēgtajā līgumā apstiprinātie 
attiecināmie izdevumi atņemot Apstiprinātie kopējie attiecināmie 
izdevumi un Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi. 

 
Sadaļā “Attiecināmie izdevumi” budžeta pozīcijas rinda tiek iekrāsota sarkanā krāsā, ja budžeta pozīcijas 
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atlikums ir negatīvs jeb līdz šim apstiprinātā un pieprasītā summa ir lielāka par līgumā noteikto. 

 

 
 

11.18 Finansējuma izlietojums  (C9) 

Apakšsadaļā “Finansējuma izlietojums” informatīvi tiek attēloti projektā plānotie un veiktie 
izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem.  

Maksājuma pieprasījumā apakšsadaļa “Finansējuma izlietojums” tiek uzrādīta tikai tad, ja MP 
datos izvēles rūtiņa “Pārskata periodā ir veikti izdevumi” ir atzīmēta. 

 
9-26 Finansējuma izlietojums 

Apakšadaļā redzamas šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Sadalījums pa finansējuma 
avotiem 

Visi projektā norādītie finansējuma avoti (papildus iespējams norādīt 
gūtos ieņēmumus) 

Noslēgtajā līgumā 
apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi 

Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa 
finansējuma avotiem 

Iepriekšējos pieprasījumos 
apstiprinātie attiecināmie 
izdevumi 

Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi 
sadalījumā pa finansējuma avotiem 

Pieprasītie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Šajā MP pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa 
finansējuma avotiem, ko ir ievadījis finansējuma saņēmējs (daļa Vada 
FS) (šajā kolonnā ir iespējams norādīt arī pārskata periodā gūtos 
ieņēmumus)  

Neatbilstoši veiktie izdevumi Šajā MP  neatbilstoši veiktie izdevumi sadalījumā pa finansējuma 
avotiem 

Iepriekš veikto izdevumu 
ieturēšana 

Automātiski aizpildīts lauks, kas satur ieturēto iepriekš veikto izdevumu 
kopsummu proporcionālā sadalījumā pa finansējuma avotiem no 
maksājuma pieprasījumā reģistrētajiem rēķiniem 

Kopā Automātiski aizpildīts lauks, kas satur NVI kopsummu (Neatbilstoši 
veiktie izdevumi un Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana) 

Ieturēts uz laiku Manuāli jānorāda MP ieturētā summa uz laiku sadalījumā pa 
finansējuma avotiem 

Apstiprinātie kopējie 
attiecināmie izdevumi 

Šajā MP apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi sadalījumā pa 
finansējuma avotiem (rēķinos esošais finansējuma sadalījums pa 
avotiem, ko ir ievadījusi CFLA (daļa Vada CFLA) 

Atlikums Atlikusī summa katram finansējuma avotam 
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11.19 Pamatlīdzekļi 

Šajā apakšsadaļā iespējams norādīt projektā iegādātos pamatlīdzekļus. MP apakšsadaļa 
“Pamatlīdzekļi” tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja MP datos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pārskata 
periodā ir veikti izdevumi. 

Šī apakš sadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

 
9-27 Pamatlīdzekļi 

Lai pievienotu jaunu pamatlīdzekli nepieciešams nospiest pogu <Pievienot> un aizpildīt 
sekojošus laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs pēc kārtas Automātiski – N.p.k. 

Maksājumu pieprasījums, kad 
radīts pamatlīdzeklis numurs 

Automātiski aizpildīts ar šī MP nr. 

Iepirkuma līguma numurs Klasifikators, kurā jāizvēlas viens no noslēgtajiem līgumiem 

Nosaukums Pamatlīdzekļa nosaukums 

Kartiņas nr. Kartiņas nr. 

Atrašanās vieta Atrašanās vieta 

Datums, kad ņemts uzskaitē 
vai nodots ekspluatācijā 

Datums, kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā 

Derīgās lietošanas laiks gados Derīgās lietošanas laiks gados 

Izslēgšanas datums Izslēgšanas datums 

Piezīmes Datu lauks piezīmju ierakstīšanai 

11.20 HP rādītāji 

MP apakšsadaļa HP rādītāji tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja: 

 MP veids ir ‘Noslēguma’; 

 Projekts tiek finansēts no ESF, MP veids ir ‘Pirmais’ un MP laukā Iesniegšanas datums 
ievadītais datums ir citā gadā kā norādīts laukā Pārskata perioda sākums. 

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Atverot MP apakšsadaļu HP rādītāji, tiek attēlota tabula ar informāciju par projekta horizontālā 
principa rādītājiem. 
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9-28 HP rādītāji 

Projektā sasniedzamie rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā ES fonda SAM 
īstenošanu norādītajiem kritērijiem par horizontālo principu “Vienlīdzīgas iespējas” 

Datu lauks Apraksts 

Nr. Ieraksta kārtas numurs tabulā 

Rādītāja nosaukums Automātiski tiek attēloti visi sasniedzamie rādītāji atbilstoši projekta 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai 

Sasniedzamā vērtība Automātiski tiek norādīta rādītāja sasniedzamā vērtība atbilstoši 
projekta iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai 

Mērvienība Automātiski tiek norādīts attiecīgā rādītāja mērvienības apzīmējums 

Sasniegtā vērtība 

Sievietes Manuāli ievadāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Vīrieši Manuāli ievadāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Kopā Automātiski tiek sasummēti laukos Sievietes un Vīrieši ievadītās 
vērtības ieraksta ietvaros 

Projekta plānotie horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” ieviešanai sasniedzamie rādītāji  

Datu lauks Apraksts 

Nr. Ieraksta kārtas numurs tabulā 

Rādītāja nosaukums Automātiski tiek attēloti visi horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” 
sasniedzamie rādītāji atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā norādītajai 
informācijai 

Sākotnējā vērtība Automātiski tiek norādīta rādītāja sākotnējā vērtība atbilstoši projekta 
iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai 

Sasniedzamā vērtība Automātiski tiek norādīta rādītāja sasniedzamā vērtība atbilstoši 
projekta iesnieguma veidlapā norādītajai informācijai 

Mērvienība Automātiski tiek norādīts attiecīgā rādītāja mērvienības apzīmējums 

Sasniegtā vērtība Manuāli ievadāms ierobežota garuma ciparu lauks 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks 

11.21 Apstiprinātās summas  

MP apakšsadaļa “Apstiprinātās summas” tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja MP datos ir 
atzīmēta izvēles rūtiņa Pārskata periodā ir veikti izdevumi. 

Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Atverot MP apakšsadaļu “Apstiprinātās summas”, tiek attēlota tabula ar informāciju par 
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projektā apstiprinātajām MP summām. Ja apakšsadaļa tiek atvērta pirmo reizi vai arī tajā nav 
izveidotas apstiprinātās summas, tad formā tiek attēlota poga <Izveidot apstiprinātās 
summas>, kuru nospiežot sistēma automātiski aprēķina un aizpilda apstiprināto summu tabulu. 

Lai aplūkotu apstiprinātās summas sadalījumā pa finansējuma avotiem, pie apstiprinātās 
summas tabulas ieraksta nepieciešams nospiest saiti <Rādīt detalizēti>. Formā papildus tiek 
attēlotas reālo izmaksu, vienas vienības izmaksu, vienreizējā maksājuma izmaksu un vienotās 
likmes izmaksu tabulas. 

 
9-29 MP apstiprinātās summas 

Formas tabula satur šādu informāciju: 

Datu lauks Apraksts 

Daļa Automātiski uzrāda uz kuru MP daļu tas attiecas (ja maksājums nav ieturēts, 
tad vienmēr būs 1.daļa). Lauks nav labojams. 
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Apstiprinātie izdevumi 

Summa Pēc noklusējuma tiek aprēķināta MP kopējo attiecināmo izdevumu summa 
ieskaitot atbilstošās netiešās izmaksas; 
% - automātiski aprēķina procentuālo lielumu, kādu MP attiecināmo izdevumu 
kopsumma veido no projekta kopējās finansējuma summas. Lauks nav 
labojams. 

% Automātiski aprēķina procentuālo lielumu, kādu MP attiecināmo izdevumu 
kopsumma veido no projekta kopējās finansējuma summas. Lauks nav 
labojams. 

Datums Tiek attēlots MP apstiprināšanas datums. Informācija tiek attēlota tikai pēc 
tam, kad CFLA ir apstiprinājusi maksājumu. Lauks nav labojams. 

Veiktais maksājums 

Summa Tiek attēlota MP veikto maksājumu kopsumma no apakšsadaļas “Maksājumi”. 
Lauks nav labojams. 

% Automātiski aprēķina procentuālo lielumu, kādu MP veikto maksājumu 
kopsumma veido no projekta kopējās finansējuma summas. Lauks nav 
labojams. 

Datums Tiek attēlots maksājuma veikšanas datums no apakšsadaļas “Maksājumi”. 
Informācija tiek attēlota tikai pēc tam, kad MP ir piešķirts statuss “Samaksāts” 
(MP sadaļā “Maksājumi” ir nospiesta poga “Samaksāts”) . Lauks nav labojams. 

Dzēstais nedeklarētais 
avanss - Summa 

Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā “Maksājumi” pie dzēstā avansa 
ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no 
apakšsadaļas “Maksājumi”. Lauks nav labojams. 

Dzēstais deklarētais 
avanss - Summa 

Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā “Maksājumi” pie dzēstā avansa 
ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no 
apakšsadaļas “Maksājumi”. Lauks nav labojams. 
 

Deklarētie maksājumi 

Summa Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja MP summas kāda daļa tiek iekļauta 
deklarācijā. Lauks nav labojams. 

Datums Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja MP summas kāda daļa tiek iekļauta 
deklarācijā. Lauks nav labojams. 

Detalizētā sadalījuma gadījumā formā papildus tiek attēlotas tabulas Reālās izmaksas, Vienas 
vienības izmaksas, Vienreizējā maksājuma izmaksas un Vienotās likmes izmaksas.  

Tabula Reālās izmaksas satur informāciju par MP kopējo attiecināmo izdevumu summu 
neieskaitot atbilstošās netiešās izmaksas sadalījumu pa finansējuma avotiem atbilstoši 
finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei. 

Tabula Vienreizējā maksājuma izmaksas satur informāciju par MP summām, kuras ir izveidotas 
projekta budžeta kopsavilkuma 14.izmaksu pozīcijai, sadalījumā pa finansējuma avotiem 
atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta likmei. 

Tabula Vienotās likmes izmaksas satur informāciju par MP kopējo atbilstošo netiešo izmaksu 
summas sadalījumu pa finansējuma avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam 
norādītajai procenta likmei. 
Tabulas satur šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Sadalījums pa finansēšanas 
avotiem 

Satur visus projektam piesaistītos finansēšanas avotus un to procentuālo 
apjomu no kopējā finansējuma atbilstoši projekta finansēšanas plānā 
norādītajiem 

Apstiprinātās summas Pēc noklusējuma tiek aprēķināta MP apstiprinātās summas sadalījumā pa 
finansēšanas avotiem atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam 
norādītajai procenta likmei. Lauks ir labojams. 

Veiktais maksājums Pēc noklusējuma aprēķina veiktā maksājuma apjomu (apakšsadaļā 
“Maksājumi” ievadītā summa) sadalījumā pa finansēšanas avotiem 
atbilstoši finansēšanas plānā finansējuma avotam norādītajai procenta 
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likmei. Lauks ir labojams. 

Dzēstais nedeklarētais avanss Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā “Maksājumi” pie dzēstā 
avansa ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta 
no apakšsadaļas “Maksājumi”. 

Dzēstais deklarētais avanss Kolonna tiek attēlota tikai tad, ja apakšsadaļā Maksājumi pie dzēstā avansa 
ir norādīta summa, kas ir lielāka par nulli. Informācija tiek ielasīta no 
apakšsadaļas “Maksājumi”. 

Katrā tabulā papildus tiek aprēķināta un uzrādīta attiecīgo izdevumu kopsumma. Ja šīs 
kopsummas nesakrīt, tad sistēma veic finanšu korekciju finansējuma avotu sadalījumam šādā 
prioritārā secībā: 

 Valsts budžeta finansējums; 

 Valsts budžeta dotācija pašvaldībām; 

 Pašvaldības budžeta finansējums; 

 Cits publiskais finansējums; 

 Privātais finansējums. 
Finanšu korekcijas netiek veiktas ES fondu (ERAF, KF un ESF) finansējumam. 

 

11.22 Maksājumi 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  <Pievienot jaunu maksājumu> 

MP apakšsadaļa “Maksājumi” tiek attēlota tikai tādā gadījumā, ja MP datos ir atzīmēta izvēles 
rūtiņa Pārskata periodā ir veikti izdevumi. 

Avansiemun ātrākiem maksājumiem šī sadaļa tiek uzrādīta vienmēr. 
Šī apakšsadaļa netiek attēlota virtuālajiem maksājumu pieprasījumiem. 
Atverot MP apakšsadaļu “Maksājumi”, tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā 
veiktajiem maksājumiem. 

 
9-30 Maksājumi 

Formā esošajā tabulā tiek attēlotas šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Plānotais maksāšanas Datuma lauks ar iespēju izvēlēties no kalendāra datumu, kad ir plānots 
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datums maksājumu veikt, manuālai norādīšanai 

MP daļa Izkrītošā saraksta lauks, kas satur visas MP daļas un vērtību ‘Ieturēts’. Maksājumu 
tabulā ir atļauts pievienot tikai vienu maksājumu vienai maksājuma daļai. Ja tiek 
pievienots vēl viens maksājums, tad tas ir ar veidu ‘Ieturēts’. 

Kopā Tiek aprēķināta maksājuma kopsumma pa visiem finansējuma avotiem 

% Tiek aprēķināts maksājuma kopsummas procentuālais apjoms no projekta kopējā 
finansējuma 

Par katru finansējuma avotu (izņemot Privātās attiecināmās izmaksas) uzrāda: 

Kopā Tiek aprēķināta finansējuma avota maksājuma un avansa summas kopsumma 

EKK 1 Kolonna tiek attēlota, ja organizācijas veida datos ir norādīts EKK 1 kods 

EKK 2 Kolonna tiek attēlota, ja organizācijas veida datos nav norādīts avansa EKK kods 
un iepriekš maksājuma pieprasījumu sarakstā nav pievienots avansa maksājums 

Nedeklarētā avansa 
dzēšana 

Kolonna tiek attēlota, ja maksājumu pieprasījumu sarakstā iepriekš ir pievienots 
avansa maksājums ar veidu ‘Nedeklarējams avanss’ 

Deklarētā avansa 
dzēšana 

Kolonna tiek attēlota, ja maksājumu pieprasījumu sarakstā iepriekš ir pievienots 
avansa maksājums ar veidu ‘Deklarējams avanss’ 

 
Ātrāka maksājuma gadījumā tiek attēloti tikai ES fondu finansējuma avoti. 

Maksājuma ierakstā avansu kopsumma pa finansējuma avotiem nedrīkst būt lielāka par visiem 
līdz šim projektā pievienotajiem avansiem atskaitot visus līdz šim apstiprinātos dzēstos avansus. 

Maksājuma ierakstā ievadītā maksājuma summas un dzēstā avansa summas kopsumma 
nedrīkst pārsniegt apstiprināto summu finansējuma avota līmenī. 

MP ir CFLA apstiprināts, tad apakšsadaļā maksājumi esošajā maksājumu tabulā katram 
finansējuma avotam papildus tiek uzrādīta kolonna MU un tabulas beigās ir kolonna veikšanas 
datums. 

Esošo maksājuma ierakstu ir iespējams sadalīt divos maksājumos. Lai to izdarītu, nepieciešams 

nospiest tabulas beigās esošo ikonu . 

 
9-31Maksājuma sadalīšana 

Sadalīto maksājumu kopsummas nedrīkst pārsniegt sākotnējā maksājuma summas. Ja 
maksājums ir sadalīts, tad arī apstiprinātās summas apakšsadaļā “Apstiprinātās summas” tiek 
sadalīts divos ierakstos. Ja maksājuma ierakstam ir ievadīts maksāšanas datums kolonnā 
Veikšanas datums, tad iepretī ierakstam tiek attēlota poga <Samaksāts>, kuru nospiežot MP 
tiek uzstādīts statuss “Samaksāts”. 

11.23 Maksājuma pieprasījuma sadaļa CFLA apstiprinājuma dokumenti 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  atvērt MP  sadaļa CFLA apstiprinājuma dokumenti 
Atverot maksājuma pieprasījuma apakš sadaļu CFLA apstiprinājuma dokumenti, tiek atvērta 
forma maksājuma pieprasījuma CFLA apstiprinājuma dokumenta failu augšupielādei. 
Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde.Avansa 
maksājuma pievienošana 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  <Pievienot jaunu avansa maksājumu> 
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Lai pievienotu jaunu avansa maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu avansa 
maksājumu >, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam uz 
ekrāna tiek attēlota forma ar šādiem ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Avansa maksājuma 
veids 

Izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām izvēles vērtībām – Nedeklarējams 
avanss / Deklarējams avanss 

Pieprasījuma numurs Ciparu lauks, kurā automātiski ielasās MP numurs pēc kārtas projektā, bet ar 
iespēju labot. Pirms ievadlauka automātiski tiek attēlots “AM”, kas ir daļa no 
avansa MP numura 

Iesniegšanas datums Datuma lauks, MP iesniegšanas datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai 
norādīšanai 

MP apstrādes datums Datuma lauks, MP apstrādes datuma (formāts: dd.mm.gggg.) manuālai 
norādīšanai 

Statuss Izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām izvēles vērtībām – Pieņemts, 
Apstiprināts, Samaksāts, Anulēts 

Pieprasītā summa Ciparu lauks 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks 

 
9-32 Avansa maksājuma pievienošanas forma 

Avansa maksājumam, kas ir statusā “Samaksāts”, atbildīgais projektu vadītājs var pievienot 
pamatojošo dokumentu. 
 

 Pievienot  ātrāku maksājumu 

Projekts  Maksājumu pieprasījumi  <Pievienot ātrāku maksājumu> 
 
Lai pievienotu jaunu ātrāku maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot ātrāku 
maksājumu >, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, 
lietotājam tiek pārjautāts vai tiešām vēlas pievienot jaunu ātro maksājumu. Atbildot 
apstiprinoši tiek atvērta forma ātrāka maksājuma ievadei ar šādiem ievadlaukiem: 
 

Datu lauks Apraksts 

Avansa maksājuma veids  Tiek attēlota vērtība ‘Ātrāks maksājums’. Lauks lietotājam nav labojams. 

Pieprasījuma numurs   ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma pieprasījuma numurs 
pēc kārtas projektā, bet ar iespēju labot. Pirms ievadlauka automātiski tiek 
attēlots “AT”, kas ir daļa no ātrāka maksājuma numura; 

Iesniegšanas datums  Datuma lauks, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma (formāts: 
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dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai; 

Apstrādes termiņš  Datuma lauks, maksājuma pieprasījuma apstrādes datuma (formāts: 
dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai; 

Pieprasītā summa  Ciparu lauks; 

Piezīmes  Ierobežota garuma teksta lauks. 

 

 
4. att.  Ātrāka maksājuma pievienošanas forma 

11.24 MP apstiprināšana 

Ja MP ir saglabāts, tad tā informatīvajā statusa joslā tiek attēlota poga <Darbinieka 
apstiprināts>. Pirmā MP datu ievades apstiprināšana notiek lietotājam nospiežot pogu 
<Darbinieka apstiprināts>, kas veic pārbaudi vai visās MP sadaļās dati ir aizpildīti korekti. 

Ja maksājuma pieprasījumam ir vairākas daļas (sk. Error! Reference source not found. Error! 
ference source not found.), tad aktuālās daļas apstiprināšana tiek veikta izvēršot statusa joslu, 
kur tiks attfēlotas pieejamo darbību pogas pie atbilstošās maksājuma pieprasījuma daļas. 
 
Ja pārbaudē tiek konstatētas kļūdas, tad tās saraksta veidā lietotājam tiek uzrādītas uz ekrāna. 
Kļūdu saraksts ir izvēršams un savēršams ar peles kreiso taustiņu klikšķinot un kļūdas 
paziņojuma teksta Ir konstatētas [N] kļūdas. 

 
9-33 Kļūdu saraksts apstiprinot MP datus 

Klikšķinot uz konkrētās kļūdas paziņojuma ieraksta, sistēma automātiski atvērs atbilstošo MP 
sadaļu. Kamēr konstatētās kļūdas netiek novērstas, tikmēr poga <Darbinieka apstiprināts> 
lietotājam nav pieejama. 
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Ja pārbaudē kļūdas netiek konstatētas, tad attiecīgā MP statuss tiek nomainīts uz “Darbinieka 
apstiprināts”. Turpmāk poga <Darbinieka apstiprināts> vairs netiek attēlota un MP dati nav 
labojami. 

Lietotājam, kurš nav veicis MP sākotnējo datu ievades apstiprināšanu (nav nospiedis pogu 
<Darbinieka apstiprināts>) tiek attēlotas pogas <Virskontroles apstiprināts> un ,Atgriezt 
darbiniekam>. 

Nospiežot pogu <Atgriezt darbiniekam>, MP tiek uzstādīts statuss “Izskatīšanā” un tas tiek 
atgriezts labošanai. 

Nospiežot pogu <Virskontroles apstiprināts>, MP statuss tiek nomainīts uz “Virskontroles 
apstiprināts” un MP dati joprojām nav labojami. 

Ja MP atrodas statusā “Virskontroles apstiprināts”, tad lietotājam, kuram ir piešķirtas tiesības 
apstiprināt maksājuma pieprasījumus, tiek attēlota poga <CFLA apstiprināts> un poga <Atgriezt 
darbiniekam>. 

Nospiežot pogu <Atgriezt darbiniekam>, MP tiek uzstādīts statuss “Izskatīšanā” un tas tiek 
atgriezts labošanai apstiprināšanas posma sākumā. 

Nospiežot pogu <CFLA apstiprināts>, lietotājam tiek pieprasīts ievadīt apstiprināšanas datumu. 
Maksājuma pieprasījuma statusa “CFLA apstiprināts” datums ir vēstules (lēmuma) par MP 
apstiprināšanu/maksājuma veikšanu direktores (vai aizvietotāja) parakstīšanas datums, kas 
skatāms e-paraksta laika zīmogā. 

Ja vēstule tiek nosūtīta papīra formā, tad statusa “CFLA apstiprināts” datums ir vēstulē 
ierakstītais datums (DocLogix pievienots pielikums pdf formā). 

 
9-34 MP apstiprināšana 

Nospiežot pogu <Apstiprināt maksājuma pieprasījumu>, MP tiek piešķirts statuss: 

 “CFLA apstiprināts” vai 

 “CFLA daļēji apstiprināts”, ja MP pamatdatos laukos Ieturēts uz laiku un / vai 
Neatbilstoši veikti izdevumi ievadītās vērtības nav 0. 

MP esot statusā “CFLA apstiprināts” vai “CFLA daļēji apstiprināts”, tā dati nav labojami izņemot 
sadaļu “Maksājumi”. 

Ja MP atrodas statusā “CFLA apstiprināts” un tā pamatdatos ir atzīmēta izvēles rūtiņa Pārskata 
periodā ir veikti izdevumi un projekta sadaļā Finansējuma saņēmējs ir atzīmēta izvēles rūtiņa 
Valsts budžeta finansēta institūcija, tad MP informatīvajā joslā tiek attēlota poga <Samaksāts>.  

Ja MP atrodas statusā “CFLA daļēji apstiprināts” un tā pamatdatos ir atzīmēta izvēles rūtiņa 
Pārskata periodā ir veikti izdevumi un projekta sadaļā Finansējuma saņēmējs ir atzīmēta 
izvēles rūtiņa Valsts budžeta finansēta institūcija, tad MP informatīvajā joslā tiek attēlota poga 
<Daļēji samaksāts>.  

Nospiežot pogu <Samaksāts>, MP tiek piešķirts statuss: 

 “Samaksāts”, ja viena maksājuma ietvaros ir samaksāta visa apstiprinātā summa; 

 “Daļēji samaksāts”, ja viena maksājuma ietvaros nav samaksāta visa apstiprinātā 
summa.  

Ja MP atrodas statusā “CFLA daļēji apstiprināts”, tad nospiežot pogu <Samaksāts>, MP vienmēr 
tiks piešķirts statuss “Daļēji samaksāts”. 
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11.25 MP daļa 

Ja MP sadaļā “Rēķini” ir ievadīts ieturētais maksājums un šāds maksājums ir CFLA apstiprināts, 
tad tam tiek veidotas vairākas daļas. Sākotnējais MP ir atrodams zem 1.daļas, savukārt 
nākamais (maksājuma ieturētā summa) tiek veidots kā jauna daļa un tā līdz brīdim, kamēr 
ieturētais maksājums ir nulle. Savukārt maksājuma aktuālā kopsumma tiek atspoguļota sadaļā 
<Kopā>. 

 
9-35 MP daļu attēlojums 

MP daļas tiek attēlotas šādās MP apakšsadaļās: 

 Rēķini (C8); 

 Attiecināmie izdevumi (C9); 

 Finansējuma izlietojums (C9). 

Nospiežot konkrētās daļas pogu, tiek atvērta MP sadaļa ar informāciju, kas atbilst attiecīgās 
daļas MP versijai. 

Katrai MP daļai atsevišķi tiek veidotas apstiprinātās summas. Labojamas apstiprinātās summas 
ir tikai MP pēdējai daļai. 

 
9-36 MP apstiprinātās summas vairākām daļām 

Katrai MP daļai atsevišķi tiek veidot maksājuma ieraksti. Vienai MP daļai var būt tikai viens 
maksājuma ieraksts. Pēdējai MP daļai papildus var tikt pievienots maksājums ar veidu 
“Ieturēts”. 

 
9-37MP maksājumi ar vairākām daļām 
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12 FINANŠU INSTRUMENTI 

Darbības programma  Finanšu instrumenti 

Formā parādās tabula ar sistēmā reģistrētiem finanšu instrumentiem. 

 
5. att. Darbības programma  Finanšu instrumenti 

Finanšu instrumentu sarakstā katram ierakstam pieejamas šādas darbības: 

 <Skatīt> un <Labot> - atver izvēlētā ieraksta skatīšanas vai labošanas formu; 

 - ļauj dzēst izvēlēto ierakstu no saraksta. Ieraksta dzēšana tiek atļauta, ja 
attiecīgajam zaram nav pievienots zemāks līmenis; 

 <Pievienot finanšu instrumentu> - ļauj pievienot jaunu finanšu instrumentu; 

 <Nolīgumi> - atver sarakstu ar sistēmā reģistrētiem nolīgumiem, kuri atrodas zem 
izvēlētā finanšu instrumenta. 

Nospiežot pogu „Skatīt” vai „Labot” tiek atvērti finanšu instrumenta dati, kurus lietotājam ir 
iespējas apskatīt vai labot. Tie sastāv no šādām sadaļām: 

 Pamatdati; 

 Intervences kategorijas; 

 Finansējums; 

 Rādītāji; 

 Nolīgumu saraksts. 

12.1 Finanšu instrumentu pamatdati 

Darbības programma  Finanšu instrumenti  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Pamatdati. 

Formā tiek attēloti ievadlauki jauna finanšu instrumenta informācijas ievadīšanai vai esoša 
finanšu instrumenta datu labošanai/apskatei. 

  

6. Finanšu instrumenta pamatdati 
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Formā tiek attēloti šādi datu ievades lauki: 
 

Datu lauks Apraksts 

Nosaukums  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks; 

Tematiskais mērķis  Izvēles rūtiņu kopa, kas satur visas klasifikatora Intervences kategorija 
/ Tematiskie mērķi vērtības. Vērtības ir iespējams atlasīt pēc 
meklējamās frāzes izmantojot palīglauku Saraksta filtrs; 

Specifiskā atbalsta mērķa/ 
pasākuma atlases kārtas 
numurs un nosaukums  

Meklēšanas lauks, kas pēc ievadītās frāzes atrod sistēmā reģistrēto 
SAM/SAMP/kārtas numuru un nosaukumu; 

Īstenošanas kārtība  Satur divas radio pogu kopas 

 
Finanšu instrumenta pamatdatu formā zem ievadlaukiem redzama sadaļas apstiprinājuma 
daļa, kura sīkāk aprakstīta nodaļā Error! Reference source not found. Error! Reference source 
t found.. 

12.2 Intervences kategorijas 

Darbības programma  Finanšu instrumenti  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Intervences 
kategorijas. 

Formā tiek attēlota intervenču kategoriju informācija par katru virsprojekta līmenī norādīto 
SAM/SAMP vai kārtu. Intervenču kategorijas informācija tiek ņemta no SAM/SAMP vai kārtas 
datiem. Formā esošie dati lietotājam nav labojami. 

12.3 Finanses 

Darbības programma  Finanšu instrumenti  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Finanses. 

Formā tiek attēlota finanšu informācija par katru virsprojekta līmenī norādīto SAM/SAMP vai 
kārtu. Finanšu informācija tiek ņemta no SAM/SAMP vai kārtas datiem. Formā esošie dati 
lietotājam nav labojami. 

12.4 Rādītāji 

Darbības programma  Finanšu instrumenti  saite <Skatīt> vai  <Labot>  Rādītāji. 

Formā tiek attēloti ievadlauki jauna finanšu instrumenta informācijas ievadīšanai vai esoša 
finanšu instrumenta datu labošanai/apskatei.  

12.5 Nolīgums 

Darbības programma  Finanšu instrumenti  Nolīgumi  <Pievienot> 

Lai pievienotu jaunu nolīgumu, nepieciešam atvērt Finanšu instrumentu, kurā nepieciešams 
pievienot nolīgumu, nolīgumu sarakstu. Nolīgumu sarakstā jāspiež poga <Pievienot>. Tiks 
atvērta forma jauna nolīguma informācijas ievadīšanai. Formas satur atbilst nolīguma sadaļas 
“Nolīguma pamatinformācija” esošajai formai. 

Pēc nolīguma datu saglabāšanas, formas kreisās puses izvēlnē papildus tiek attēlotas šādas 
sadaļas: 

 Nolīguma pirmā lapa; 

 Finanšu instrumenti; 

 Finansējuma saņēmējs; 

 Nolīgums; 

 Pārbaudes; 

 Maksājumu pieprasījumi. 

12.6 Nolīguma pamatinformācija 

Nolīgums  Nolīguma pamatinformācija 
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Formā tiek attēloti ievadlauki jauna nolīguma informācijas ievadīšanai un labošanai. 

  

6. Nolīguma pamatinformācija 

Formā tiek attēloti šādi datu ievades lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Fondu fonda izmantošanas 
vērtība  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības “Neizmantojot fondu fondu”, 
“Izmantojot fondu fondu” 

Fondu fonda nosaukums  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks;. Lauks tiek attēlots 
ja izkrītošajā saraksta laukā Fondu fondu izmantošanas vērtība ir 
norādīta vērtība “Izmantojot fondu fondu” 

Nolīguma numurs  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks 

Nolīguma nosaukums  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks 

Riska novērtējums  Teksta lauks, kas satur vērtību “Augsts”. Lauks nav labojams 

Riska novērtējuma datums  Skatāms datuma lauks, pēc nolīguma līguma datuma ievades šajā laukā 
tiek atspoguļots līguma datums 

Fondu fonda tipa vērtība  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības FoF un DME 

12.7 Nolīguma pirmā lapa 

Nolīgums  Nolīguma pirmā lapa 
Formā tiek attēlota apkopotā informācija par nolīgumu. 

Formā tiek attēloti šādi datu lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Fondu fonda nosaukums  Tiek attēlots fondu fonda nosaukums, ja nolīguma pamatinformācijā 
laukā “Fondu fonda izmantošanas vērtība” tika izvēlēta vērtība 
“Izmantojot fondu fondu”. Lauks nav labojams 

Nolīguma numurs  Tiek attēlots nolīguma identifikācijas numurs, kas tika ievadīts nolīguma 
pamatinformācijā. Lauks nav labojams 

Nolīguma nosaukums  Tiek attēlots nolīguma nosaukums, kas tika ievadīts nolīguma 
pamatinformācijā. Lauks nav labojams 

Pievienotie SAMP  Saraksta veidā tiek attēloti visi saistītajā finanšu instrumentā (virsprojekts) 
pievienotie SAM, SAMP vai kārtas numuri 

Tematiskais mērķis  Saraksta veidā tiek attēloti visi saistītajā finanšu instrumentā (virsprojekts) 
atzīmētie tematiskie mērķi 
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Finansējuma tabula 
(kopsumma)  

Tiek attēlota finansējuma kopsummu tabula par visām nolīgumam 
piesaistīto finanšu instrumentu finansēm ( nolīguma Finanšu 
instrumenti/Finanses – tabulas kolonnu “Finanšu avoti” un “Līgumā 
norādītā kopējā programmas ieguldījuma summa projektu īstenošanai, 
izņemot pārvaldības izmaksas (EUR)” informācija) 

Nolīguma dati 

Datu lauks Apraksts 

Nolīguma slēgšanas 
datums  

Skatīšanās režīmā attēlo nolīguma sadaļas “Nolīgums” laukā “Līguma 
datums” ievadīto vērtību 

Īstenošanas ilgums 
mēnešos  

Skatīšanās režīmā attēlo nolīguma sadaļas “Nolīgums” laukā “2.3. Projekta 
īstenošanas ilgums” ievadīto vērtību 

Projekta ieviešanas 
sākuma datums  

Skatīšanās režīmā attēlo nolīguma sadaļas “Nolīgums” laukā “Projekta 
ieviešanas sākuma datums” ievadīto vērtību 

Projekta ieviešanas beigu 
datums  

Skatīšanās režīmā attēlo nolīguma sadaļas “Nolīgums” laukā “Projekta 
ieviešanas beigu datums” ievadīto vērtību 

Riska novērtējums  Lauks, kas satur vērtību “Augsts”, nav labojams; 

Riska novērtējuma 
datums  

Skatīšanās režīmā attēlo nolīguma sadaļas “Nolīgums” laukā “Līguma 
datums” ievadīto vērtību 

Projekta statuss  Tiek attēlots nolīguma aktuālais statuss, nav labojams 

Nākamais statuss  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības Iesniegts un Līgums. Pēc 
noklusējuma ir izvēlēta vērtība “Iesniegts” 

Atbildīgā amatpersona 

Datu lauks Apraksts 

Atbildīgais projekta vadītājs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus sistēmā reģistrētos CFLA 
iestādes lietotājus, kuru datos ir atzīmēta pazīme Rādīt klasifikatorā 

Struktūrvienība  Skatīšanās režīmā attēlo atbildīgā projekta vadītāja struktūrvienību 
no lietotāja datiem 

Tālruņa numurs Skatīšanās režīmā attēlo atbildīgā projekta vadītāja tālruņa numuru 
no lietotāja datiem 

E-pasts  Skatīšanās režīmā attēlo atbildīgā projekta vadītāja e-pasta adresi no 
lietotāja datiem 

EXante novērtējums 

EXante novērtējuma datums  Datuma lauks (iespēja izvēlēties datumu no kalendāra) 

12.8 Nolīguma finanšu instrumenti 

Nolīgums  Finanšu instrumenti 

Atverot sadaļu Finanšu instrumenti, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota attiecīgā finanšu 
instrumentu tabula. 
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7. att.  Nolīguma finanšu instrumenti 

Formā tiek attēlotas šādas kolonas: 

Datu lauks Apraksts 

Instrumenta nosaukums  Automātiski attēlots finanšu instrumenta nosaukums 

Instrumenta adrese  Automātiski attēlota finanšu instrumenta adrese 

Tematiskais mērķis  Automātiski attēlota finanšu instrumenta tematiskie 
mērķi 

SAM/SAMP/kārta  Automātiski attēlota finanšu instrumentam piesaistītie 
SAM/SAMP/kārtas 

Finanšu instruments ieviests izmantojot 
fondu fondu  

Automātiski attēlota finanšu instrumenta ieviešanas veids 

CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda 
programmām, kuras nodrošina 
ieguldījumus finanšu instrumentā  

Automātiski attēlots CCI numurs 

Finanšu instrumentu īstenošanas 
struktūras/finanšu starpnieka atlases 
procedūra  

Automātiski attēlota finanšu instrumenta starpnieku 
atlases procedūras veids 

Finanšu instrumentu īstenošanas 
struktūras veids  

Automātiski attēlots finanšu instrumenta īstenošanas 
struktūras veids 

Nosaukums iestādei, kas ievieš FI  Automātiski attēlots finanšu instrumenta ieviesējiestādes 
nosaukums 

Oficiālā adrese iestādei, kas ievieš FI  Automātiski attēlota finanšu instrumenta ieviesējiestādes 
oficiālā adrese 

Finanšu instrumenta sniegtie produktu 
veidi  

Automātiski attēloti finanšu instrumenta sniegto produktu 
veidi 

Datums, kad parakstīts līgums ar 
instrumenta ieviesēju  

Automātiski attēlots līguma parakstīšanas datums 

Finanšu instrumenta juridiskais statuss  Automātiski attēlots finanšu instrumenta juridiskais 
statuss 

 Nolīguma finanšu instrumenta pievienošana 

Nolīgums  Finanšu instrumenti  Pievienot 
No Finanšu instrumentu tabulas ir iespējams pievienot jaunu finanšu instrumentu, nospiežot 
pogu <Pievienot>. Lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jauna finanšu instrumenta ievades forma. 
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8. att.  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas pievienošana 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 
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Datu lauks Apraksts 

Tiešais  Izvēles rūtiņa, kas nosaka vai finanšu instruments ir 
tiešais vai netiešais 

Nosaukums iestādei, kas ievieš FI  Obligāti aizpildāms teksta lauks 

Oficiālā adrese iestādei, kas ievieš FI  Adrešu klasifikatora lauks, kurā ir iespējams meklēt 
adresi pēc ievadītās frāzes 

Finanšu instrumenta juridiskais statuss  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora 
“Finanšu instrumenta juridiskais statuss” vērtības 

SAM/SAMP/kārta  Izkrītošais saraksta lauks, kas satur visas virsprojekta 
līmenī norādīto SAM/SAMP/kārtu numurus 

Instrumenta nosaukums  Obligāti aizpildāms teksta lauks 

Instrumenta adrese  Adrešu klasifikatora lauks, kurā ir iespējams meklēt 
adresi pēc ievadītās frāzes 

Finanšu instrumentu ieviešanas kārtība, ja 
īsteno nacionālu, starptautisku vai 
pārrobežu instrumentu  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora 
“Finanšu instrumenta ieviešanas kārtība” vērtības 

Finanšu instrumenta veids  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora 
“Finanšu instrumenta veids” vērtības 

CCI numurs katrai no pārējām ESI fonda 
programmām, kuras nodrošina 
ieguldījumus finanšu instrumentā  

Manuāli aizpildāms teksta lauks 

Finanšu instrumentu īstenošanas 
struktūras/finanšu starpnieka atlases 
procedūra  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora 
“Finanšu starpnieka atlases procedūra” vērtības 

Atlases procedūras apraksts  Manuāli aizpildāms teksta lauks. Lauks ir obligāti 
aizpildāms, ja laukā Finanšu instrumentu ieviešanas 
kārtība, ja īsteno nacionālu, starptautisku vai 
pārrobežu instrumentu ir izvēlēta vērtība “Cita 
procedūra” 

Finanšu instrumentu īstenošanas 
struktūras veids  

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasifikatora 
“Finanšu instrumenta īstenošanas struktūra” vērtības 

Finanšu instrumenta sniegtie produktu 
veidi  

Izvēles rūtiņu kopa, kas satur klasifikatora “Finanšu 
instrumenta sniegtie produkta veidi” vērtības 

Citu produktu veidu apraksts   Manuāli aizpildāms teksta lauks. Lauks ir obligāti 
aizpildāms, ja laukā Finanšu instrumentu sniegtie 
produktu veidi ir izvēlēta kāda no vērtībām – Cits 
finanšu produkts, Cita veida atbalsts, kas apvienots 
finanšu instrumentā 

Cits atbalsts, kas kombinēts ar FI  Obligāti aizpildāms teksta lauks 

Datums, kad parakstīts līgums ar 
instrumenta ieviesēju  

Obligāti aizpildāms datuma lauks 

 
Pēc nolīguma finanšu instrumenta datu saglabāšanas, lietotājam ir pieejamas arī pārējās 
finanšu instrumenta sadaļas – Apakšieviesēji, Finanses. 

 Finanšu instrumenta apakšieviesēji 

Nolīgums  Finanšu instrumenti  Attiecīgais finanšu instruments  Apakšieviesēji 
Atverot Finanšu instrumenta sadaļu Apakšieviesējs, tiek attēlota tabulas ar visiem finanšu 
instrumentam pievienotajiem apakšieviesējiem. 
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9. att.  Finanšu instrumenta apakšieviesēji 

Formā tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Īstenotāja nosaukums Automātiski tiek attēlots finanšu instrumenta 
apakšieviesēja nosaukums 

Nolīguma numurs Automātiski tiek attēlots finanšu instrumenta 
apakšieviesēja nolīguma numurs 

Ieguldījuma veids Automātiski tiek attēlots finanšu instrumenta 
apakšieviesēja ieguldījuma veids 

Finanšu produkts Automātiski tiek attēlots finanšu produkta nosaukums 

 
 Apakšieviesēja pievienošana 

Nolīgums  Finanšu instrumenti  Attiecīgais finanšu instruments  Apakš ieviesēji 
 Pievienot 
No Finanšu instrumenta apakšieviesēju tabulas ir iespējams pievienot jaunu apakšieviesēju, 
nospiežot pogu <Pievienot>. Lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas apakšieviesēja ievades 
forma. 

 

  

10. att.  Finanšu instrumenta apakšieviesēja pievienošana 

Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Īstenotāja nosaukums  Manuāli aizpildāms teksta lauks 

Nolīguma numurs  Obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Ieguldījuma veids  Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Finanšu produkts  Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

 
 Finanšu instrumenta finanses 
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Nolīgums  Finanšu instrumenti  Attiecīgais finanšu instruments  Finanses 
Atverot Finanšu instrumenta sadaļu Finanses, tiek attēlota labojama tabulas ar finanšu 
instrumenta finanšu informāciju. 

 

  

11. att.  Finanšu instrumenta finanses 

Formā tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Finanšu avots Automātiski tiek attēloti finanšu instrumenta 
virsprojekta līmenī izvēlētajos SAM/SAMP/kārtās 
ievadītie finansējuma avoti (ar atzīmētu pazīmi Rādīt 
projektos). Finansējuma avotam “Privātais 
finansējums” papildus tiek attēloti šādi apakšavoti – 
Altum finansējums, Finanšu starpnieka finansējums, 
Cits privātais finansējums 

Līgumā norādītā kopējā programmas 
ieguldījuma summa projektu īstenošanai, 
izņemot pārvaldības izmaksas (EUR) 

Manuāli aizpildāms ciparu lauks 

Līgumā norādītā plānotais kopējais 
programmas ieguldījums 
administratīvajām izmaksām 

% – manuāli aizpildāms ciparu lauks;  
EUR – manuāli aizpildāms ciparu lauks 

12.9 Finansējuma saņēmējs 

Nolīgums  Finansējuma saņēmējs 

Formā tiek attēloti ievadlauki jauna finanšu instrumenta nolīguma informācijas ievadīšanai vai 
esoša finanšu instrumenta nolīguma datu labošanai/apskatei. 
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12. Nolīguma sadaļa – Finansējuma saņēmējs 

Formā tiek attēloti šādi datu ievades lauki: 
Finansējuma saņēmējs 

Datu lauks Apraksts 

Reģistrācijas numurs/ Nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numurs  

Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti 
aizpildāms) 

Finansējuma saņēmēja 
nosaukums  

Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti 
aizpildāms). Ja laukā Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numurs tika ievadīts jau sistēmā reģistrēta uzņēmuma 
reģistrācijas numurs, tad šis lauks tiek aizpildīts automātiski ar 
uzņēmuma nosaukumu 

Juridiskā adrese  Adrešu klasifikatora lauks, kurā ir iespējams meklēt adresi pēc 
ievadītās frāzes. Ja laukā Reģistrācijas numurs/ Nodokļu 
maksātāja reģistrācijas numurs tika ievadīts jau sistēmā reģistrēta 
uzņēmuma reģistrācijas numurs, tad šis lauks tiek aizpildīts 
automātiski ar uzņēmuma juridisko adresi 
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Faktiskā adrese  Adrešu klasifikatora lauks, kurā ir iespējams meklēt adresi pēc 
ievadītās frāzes 

Finansējuma saņēmēja 
klasifikācija atbilstoši NACE  

NACE klasifikatora lauks, kurā ir iespējams meklēta vērtību pēc 
ievadītās frāzes 

 
Atbildīgās amatpersonas 

Datu lauks Apraksts 

Vārds  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Uzvārds  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Ieņemamais amats  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Tālruņa numurs  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

E-pasts  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

 
Kontaktpersona 

Datu lauks Apraksts 

Vārds  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Uzvārds  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Ieņemamais amats  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

Tālruņa numurs  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

E-pasts  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti aizpildāms) 

 

12.10 Nolīgums 

Nolīgums  Nolīgums 

Formā tiek attēloti ievadlauki finanšu instrumenta nolīguma līguma informācijas ievadīšanai. 

  

13. Nolīguma līguma dati 

Formā tiek attēloti šādi datu ievades lauki: 

Datu lauks Apraksts 

Līguma datums Obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no 
kalendāra 
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Līguma numurs Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks (obligāti 
aizpildāms) 

Projekta ieviešanas sākuma 
datums  

Obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no 
kalendāra 

Projekta ieviešanas beigu datum Obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no 
kalendāra 

Projekta īstenošanas ilgums  Obligāti aizpildāms ciparu lauks, pēc noklusējuma tiek aprēķināts 
mēnešu skaitu par laika periodu, kas tiek norādīts laukos Projekta 
ieviešanas sākuma datums un Projekta ieviešanas beigu datums 

 

12.11 Pārbaudes 

Nolīgums  Pārbaudes 

Sadaļai Pārbaudes ir divas apakš sadaļas: 

 Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas; 

 Iepirkumu pārbaudes. 

Atverot sadaļu Pārbaudes, lietotājam uz ekrāna tiek attēloti visu pārbaužu meklēšanas kritēriji 
ar meklēšanas rezultātu tabulu. 

  

14. att.  Kopējā pārbaužu meklēšanas forma 

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes veicējs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora “Pārbaužu 
veikšanas iestādes” 

Pārbaude  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas, Iepirkumu pārbaude 

Pārbaudes veids  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
Plānotā pārbaude, Ārkārtas pārbaude 
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Veikšanas laiks  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms 
līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc 
projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS - 
pēcuzraudzības periodā) 

Sākuma datums  Datuma lauks 

Beigu datums  Datuma lauks 

Statuss  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts 

Rezultāts  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
Pozitīvs, Ar iebildumiem, Negatīvs 

Veicēja vārds, uzvārds  Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem 
un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme “Rādīt 
klasifikatorā” 

 

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt 
filtru>. 

Nospiežot pogu <Filtrēt>, sistēma veic pārbaužu atlasi atbilstoši norādītajiem kritērijiem. 

Nospiežot pogu <Attīrīt filtru>, meklēšanas kritērijos automātiski tiek uzstādītas noklusētās 
vērtības un pārbaužu sarakstā tiek attēlotas visas sistēmā reģistrētās pārbaudes attiecīgā 
projekta ietvaros. 

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām 
kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Npk. Ieraksta kārtas numurs tabulā 

Pārbaudes ID Nr. Pārbaudes identifikācijas numurs, vadošās iestādes pārbaudes ziņojuma 
(vēstules) numurs 

Pārbaudes veicējs Automātiski tiek attēlots pārbaudes veicējs 

Pārbaude Automātiski tiek attēlots pārbaudes veids 

Pārbaudes veids Automātiski tiek attēlots pārbaudes atlases veids 

Sākuma datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas sākuma datums 

Beigu datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas beigu datums 

Statuss Automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss 

Rezultāts Automātiski tiek attēlots pārbaudes rezultāts 

Konstatēto atkāpju skaits Automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju skaits 

Virs pārbaužu tabulas tiek attēlota poga <Atvērt>, kas nodrošina tabulā iezīmētās pārbaudes 
ieraksta atvēršanu labošanas režīmā. Lietotājam ir atļauts labot tikai tās pārbaudes, kuras ir 
pievienojis viņš pats vai arī pārbaudes ir pievienojis cits lietotājs no tās pašas iestādes. 

 Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas 

Nolīgums  Pārbaudes  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas 
Atverot sadaļas Pārbaudes apakš sadaļu Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas, lietotājam 
uz ekrāna tiek attēloti attiecināmo darbību pārbaužu uz vietas meklēšanas kritēriji ar 
meklēšanas rezultātu tabulu. 
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15. att.  Attiecināmo darbību pārbaužu uz vietas meklēšanas forma 

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes veicējs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora “Pārbaužu 
veikšanas iestādes” 

Pārbaudes atlases veids  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā pārbaude, 
Ārkārtas pārbaude 

Veikšanas laiks  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai 
vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta 
pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS - pēcuzraudzības periodā) 

Plānotais sākuma datums  Datuma lauks 

Beigu datums  Datuma lauks 

Pārbaudes statuss  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, 
Izpildīts, Anulēts, Atcelts 

Rezultāts  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar 
iebildumiem, Negatīvs 

Veicēja vārds, uzvārds  Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem un 
uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme “Rādīt klasifikatorā” 

 

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt 
filtru>. 

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām 
kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes ID Nr. Pārbaudes identifikācijas numurs 

Pārbaudes veicējs Automātiski tiek attēlots pārbaudes veicējs 

Pārbaudes veids Automātiski tiek attēlots pārbaudes atlases veids 

Veikšanas laiks Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas laiks 

Pārbaudes veikšanas vieta Automātiski tiek attēlota pārbaudes veikšanas vieta; 

Pārbaudes veikšanas vieta 
(detalizēta) 

Automātiski tiek attēlota pārbaudes veikšanas vietas precīzāks apraksts 

Sākuma datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas sākuma datums 

Beigu datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas beigu datums 
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Statuss Automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss 

Rezultāts Automātiski tiek attēlots pārbaudes rezultāts 

Veicēja vārds, uzvārds Automātiski tiek attēlots pārbaudes veicēja vārds un uzvārds 

Konstatēto atkāpju skaits Automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju skaits 

Nenovērsto atkāpju skaits  Automātiski tiek attēlots pārbaudē konstatēto atkāpju, kuras nav 
novērstas, skaits 

 

 Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas pievienošana 

Nolīgums  Pārbaudes  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas  Pievienot 
No Attiecināmo darbību pārbaužu uz vietas tabulas ir iespējams pievienot jaunu pārbaudi, 
nospiežot pogu <Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas 
pārbaudes ievades forma. 

 

  

16. att.  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas pievienošana 

 
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs  Automātiski aizpildīts lauks, kas satur pārbaudes identifikācijas 
numuru 

Pārbaudes veids  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
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Plānotā pārbaude, Ārpuskārtas pārbaude 

Pārbaudes apjoms Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pilna pārbaude, 
Nepilna pārbaude 

Veikšanas laiks  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, 
Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS - 
pēcuzraudzības periodā) 

Finansējuma saņēmēja 
informēšanas datums  

Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) 

Pārbaudes statuss  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, 
Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts 

Plānotais datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Sākuma datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Obligāti 
aizpildāms, ja pārbaudei ir norādīts statuss “Izpildīts” 

Beigu datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Obligāti 
aizpildāms, ja pārbaudei ir norādīts statuss “Izpildīts” 

Pārbaudes veikšanas vieta  Izvēles rūtiņu kopa ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – pie 
finansējuma saņēmēja, pie sadarbības partnera, pie gala saņēmēja 

Pārbaudes veikšanas vieta 
(detalizēta)  

Teksta lauks pārbaudes veikšanas vietas sīkākam aprakstam 

Veicēja vārds uzvārds  Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem 
un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta pazīme “Rādīt 
klasifikatorā”. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus 

nospiežot uz pogas  zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā 

konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga  blakus 
konkrētajam lietotāja vārdam 

Papildus veicēji  Teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un uzvārdu, 
kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē 

Veicēja iestāde  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – 
CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, 
Valsts ieņēmuma dienests 

Pārbaudes mērķis  Teksta ievadlauks, kas ir pieejams tikai tad, ja Veicēja iestāde nav 
CFLA 

Rezultāts  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar 
iebildumiem, Negatīvs. Rezultātu “Pozitīvs” ir atļauts uzstādīt tikai tad, 
ja attiecīgai pārbaudei nav reģistrētas atkāpes. Pārbaudei uzstādot 
statusu ”Izpildīts”, pārbaudes rezultāts ir obligāti norādāms 

Ziņojuma vēstules datums  Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra 

Piezīmes  Teksta lauks, obligāti aizpildāms ja pārbaudei tiek uzstādīts statuss 
“Anulēts” 

 
Attiecināmo darbību pārbaužu uz vietas lauki obligātas aizpildes nosacījumi konkrētos 
statusos ir uzskaitīti zemāk redzamajā tabulā: 

 Plānots Procesā Izpildīts Anulēts Atcelts 

Numurs x x x x x 

Pārbaudes veids x x x x x 

Pārbaudes apjoms x x x x x 

Veikšanas laiks x x x x x 
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 Plānots Procesā Izpildīts Anulēts Atcelts 

Finansējuma saņēmēja 

informēšanas datums 

 x x   

Pārbaudes statuss x x x x x 

Plānotais datums x x x x x 

Sākuma datums  x x   

Beigu datums   x   

Pārbaudes veikšanas vieta  x x   

Veicēja vārds uzvārds x x x x x 

Papildus veicēji      

Veicēja iestāde x x x x x 

Pārbaudes mērķis   x   

Rezultāts   x   

Ziņojuma vēstules datums   x   

Piezīmes      

 
Pēc Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas datu saglabāšanas, konkrētai pārbaudei tiek 
piešķirts pārbaudes numurs un papildus tiek attēlotas sadaļas Pārbaudes ziņojumi un Pārbaudē 
konstatētās atkāpes: 

 
17. att.  Pārbaudes numurs pēc pārbaudes pievienošanas 

 
 Pārbaudes ziņojums 

Nolīgums  Pārbaudes  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas  Attiecīgā pārbaude 
 <Pārbaudes ziņojums> 
Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas formā atverot sadaļu Pārbaudes ziņojums, lietotājam 
tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem 
dokumentiem. 

 
18. att.  Pārbaudes ziņojumu tabula 

Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu.  
Nospiežot pogu <Pievienot failus> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta 
augšupielādei. Pēc faila norādīšanas, augšupielādēto failu tabulā tiek attēlota jauna rindiņa ar 
ierobežota garuma teksta ievadlauku Faila nosaukums dokumenta nosaukuma ievadīšanai un 
teksta ievadlauku komentāra ievadei Komentārs. Saglabājot datus, atbilstošais dokuments tiek 
saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta 
failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  

 Attiecināmo darbību pārbaudē uz vietas konstatētās atkāpes 

Nolīgums  Pārbaudes  Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas  Attiecīgā pārbaude 
 <Pārbaudē konstatētās atkāpes> 
Attiecināmo darbību pārbaudes uz vietas formā atverot sadaļu Pārbaudē konstatētās atkāpes, 
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lietotājam tiek attēlota tabula ar pārbaudei pievienotajām konstatētajām atkāpēm. 
 

 
19. att.  Attiecināmo darbību pārbaudē uz vietas konstatēto atkāpju tabula 

Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa 
dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgās atkāpes informāciju 
labošanas režīmā. 

Tabulā pie katra atkāpes ieraksta tiek attēlota ikona  , kas nodrošina attiecīgā ieraksta 
dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts 
no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu? ar 
pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot 
pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. 
Lai pievienotu pārbaudei jaunu konstatēto atkāpi, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot 
atkāpi>. Tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai. 

 
20. att.  Attiecināmo darbību pārbaudē uz vietas konstatētās atkāpes pievienošana 
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Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Atkāpe Teksta ievadlauks 

Atkāpes veids Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “PPĪV 
atkāpes” vērtībām 

Priekšlikumi par 
novēršanu  

Teksta ievadlauks 

Atkāpe nav novēršama Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties šādas vērtības – atkāpe 
nav novēršama (nav finansiāla ietekme), atkāpe nav novēršama (ir 
finansiāla ietekme) 

Novēršanas termiņš Datuma lauks ar iespēja izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” 

Atbildīgais par novēršanu Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju vārdiem 
un uzvārdiem, kuriem lietotāju datos ir atzīmēta pazīme “Rādīt 
klasifikatorā”. Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus 

nospiežot uz pogas  zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā 

konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga  blakus 
konkrētajam lietotāja vārdam 

Papildus atbildīgais Teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, ievadei 

Novēršanas datums – Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” 

Piezīmes  Teksta ievadlauks 

Nepieciešama atkārtota 
pārbaude 

Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot automātiski tiek pievienota jauna 
pārbaude. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar 
nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno 
tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm 

Plānotais atkārtotās 
pārbaudes datums 

Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Nepieciešama atkārtota 
pārbaude” 

 
 Iepirkumu pārbaudes 

Nolīgums  Pārbaudes  Iepirkumu pārbaudes 
Atverot sadaļas Pārbaudes apakš sadaļu Iepirkuma pārbaudes, lietotājam uz ekrāna tiek 
attēloti pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. 

 

21. att.  Iepirkuma pārbaužu meklēšanas forma 

Meklēšanas kritēriji sastāv no šādiem ievadlaukiem: 
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Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes veicējs  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora 
“Pārbaužu veikšanas iestādes” 

Iepirkuma identifikācijas numurs  Teksta ievadlauks iepirkuma identifikācijas numura ievadei 

Iepirkuma pārbaudes veids  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no tukšas vērtības un vērtības 
– Iepirkuma pārbaude 

Sākuma datums  Datuma lauks 

Beigu datums  Datuma lauks 

Statuss  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, 
Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts 

Rezultāts  Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, 
Ar iebildumiem, Negatīvs 

Veicēja vārds, uzvārds  Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju 
vārdiem un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta 
pazīme “Rādīt klasifikatorā” 

 

Meklēšanas kritēriju blokā lietotājam ir pieejamas divas spiedpogas - <Filtrēt > un < Attīrīt 
filtru>. 

Atlasītās pārbaudes pēc augstāk minētajiem kritērijiem tiek attēlotas tabulas veidā ar šādām 
kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes ID Nr. Pārbaudes identifikācijas numurs 

Pārbaudes veicējs Automātiski tiek attēlots pārbaudes veicējs 

Iepirkuma pārbaudes veids Automātiski tiek attēlots pārbaudes veids 

Iepirkuma identifikācijas numurs Automātiski tiek attēlots iepirkumu pārbaudes iepirkuma 
identifikācijas numurs 

Sākuma datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas sākuma datums 

Beigu datums Automātiski tiek attēlots pārbaudes veikšanas beigu datums 

Statuss Automātiski tiek attēlots pārbaudes aktuālais statuss 

Rezultāts Automātiski tiek attēlots pārbaudes rezultāts 

Veicēja vārds, uzvārds Automātiski tiek attēlots pārbaudes veicēja vārds un uzvārds; 

Konstatēto atkāpju skaits Automātiski tiek attēlots konstatēto atkāpju skaits 

Nenovērsto atkāpju skaits  Automātiski tiek attēlots nenovērsto atkāpju skaits 

 

Virs pārbaužu tabulas labajā pusē tiek uzrādīts lauks “Pārbaužu skaits”, kas automātiski uzrāda 
iepirkumu pārbaudēs norādītās pārbaudes atbilstoši izvēlētajiem atlases kritērijiem. 

 Iepirkuma pārbaudes pievienošana 

Nolīgums  Pārbaudes  Iepirkumu pārbaudes  <Pievienot> 
No Iepirkumu pārbaužu tabulas ir iespējams pievienot jaunu pārbaudi, nospiežot pogu 
<Pievienot>. Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades 
forma. 
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 
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Numurs Automātiski aizpildīts lauks, kas satur pārbaudes identifikācijas 
numuru 

Iepirkuma pārbaudes veids Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām 
– tukša vērtība, Iepirkuma pārbaude 

Pārbaudes statuss Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, 
Procesā, Izpildīts, Anulēts, Atcelts. 

Plānotais datums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Sākuma datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 
Obligāti aizpildāms, ja pārbaudei ir norādīts statuss “Izpildīts” 

Beigu datums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 
Obligāti aizpildāms, ja pārbaudei ir norādīts statuss “Izpildīts” 

Iepirkuma identifikācijas numurs Teksta ievadlauks 

Iepirkuma nosaukums Teksta ievadlauks 

Iepirkuma priekšmets Teksta ievadlauks 

Iepirkuma procedūras veids Izkrītošā saraksta lauks, kas satur klasificētas vērtības no 
klasifikatora “Iepirkuma procedūras” 

Iepirkuma daļu skaits  Teksta ievadlauks 

Iepirkuma izsludināšanas datums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Iepirkuma paredzamā līgumcena Decimāldaļskaitļa ievadlauks 

Veicēja vārds uzvārds Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas lietotāju 
vārdiem un uzvārdiem, kuriem lietotāja datos ir atzīmēta 
pazīme Rādīt klasifikatorā. Iespējams izvēlēties un pievienot 

vairākus lietotājus nospiežot uz pogas  zem klasifikatora. 
Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, 

nospiežot poga  blakus konkrētajam lietotāja vārdam 

Veicēja iestāde  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām 
– CFLA, Revīzijas iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu 
uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests 

Papildus veicēji Teksta lauks, kurā var ievadīt pārbaudes veicēja vārdu un 
uzvārdu, kurš nav CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē, kā 
arī norādīt šī pārbaudes veicēja iestādi 

Rezultāts Klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, 
Ar iebildumiem, Negatīvs. Rezultātu “Pozitīvs” ir atļauts 
uzstādīt tikai tad, ja attiecīgai pārbaudei nav reģistrētas atkāpes 

Atzinuma datums Datuma lauks (formāts: dd.mm.gggg.) ar iespēju izvēlēties no 
kalendāra; lauks netiek attēlots ja laukā Iepirkuma pārbaudes 
veids ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude” 

Maksājuma pieprasījums Izkrītošā saraksta lauks maksājuma pieprasījuma, kura ietvaros 
pārbaude veikta, norādīšanai; satur visu projektā iesniegto 
maksājumu pieprasījumu numurus; lauks tiek attēlots ja laukā 
Iepirkuma pārbaudes veids ir norādīta vērtība “Iepirkuma 
pārbaude” 

Piezīmes Teksta ievadlauks, obligāti aizpildāms ja pārbaudei ir uzstādīts 
statuss “Anulēts” 

 Iepirkuma pārbaudes ziņojums 

Nolīgums  Pārbaudes  Iepirkumu pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  <Pārbaudes 
ziņojums> 
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Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu Pārbaudes ziņojums, lietotājam tiek attēlota tabula 
ar iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. 
 
Lietotājam ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu sadaļā Augšupielādētie failu.  
Nospiežot pogu <Pievienot failus> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta 
augšupielādei. Pēc faila norādīšanas, augšupielādēto failu tabulā tiek attēlota jauna rindiņa ar 
ierobežota garuma teksta ievadlauku Faila nosaukums dokumenta nosaukuma ievadīšanai un 
teksta ievadlauku komentāra ievadei Komentārs. Saglabājot datus, atbilstošais dokuments tiek 
saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta 
failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina.  
 

 Iepirkumu pārbaudē konstatētās atkāpes 

Nolīgums  Pārbaudes  Iepirkumu pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  <Pārbaudē 
konstatētās atkāpes> 
Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu Pārbaudē konstatētās atkāpes, lietotājam tiek 
attēlota tabula ar pārbaudei pievienotajām konstatētajām atkāpēm. 

 
22. att.  Iepirkuma pārbaudes konstatēto atkāpju tabula 

Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa 
dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgās atkāpes informāciju 
labošanas režīmā. 

Tabulā pie katra atkāpes ieraksta tiek attēlota ikona  , kas nodrošina attiecīgā ieraksta 
dzēšanu no sistēmas. Nospiežot dzēšanas ikonu, tabulā iezīmētais atkāpes ieraksts tiek dzēsts 
no sistēmas - pirms tam lietotājam tiek pārvaicāts Vai tiešām vēlaties dzēst šo ierakstu? ar 
pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot 
pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no tabulas netiek dzēsts. 
Lai pievienotu pārbaudei jaunu konstatēto atkāpi, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot 
atkāpi>. Tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai. 

 
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 

Atkāpe Teksta ievadlauks 

Atkāpes veids Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “IP 
atkāpes” vērtībām 

Priekšlikumi par novēršanu  – teksta ievadlauks; 

Atkāpe nav novēršama – izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties šādas vērtības – 
atkāpe nav novēršama (nav finansiāla ietekme), atkāpe nav 
novēršama (ir finansiāla ietekme) 

Novēršanas termiņš Datuma lauks ar iespēja izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” 

Atbildīgais par novēršanu Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem sistēmas 
lietotāju vārdiem un uzvārdiem, kuriem lietotāja 
datos ir atzīmēta pazīme Rādīt klasifikatorā. Iespējams izvēlēties 
un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas  zem 
klasifikatora.  
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Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, 
nospiežot pogu  blakus konkrētajam lietotāja 
vārdam 

Papildus atbildīgais  Teksta ievadlauks papildus atbildīgā, kurš nav CFLA darbinieks, 
ievadei 

Novēršanas datums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja nav aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama” 

Piezīmes  Teksta ievadlauks 

Nepieciešama atkārtota 
pārbaude 

Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot automātiski tiek pievienota jauna 
pārbaude. Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar 
nepieciešamu atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski 
pievieno tikai vienu atkārtotu pārbaudi visām atkāpēm 

Plānotais atkārtotās 
pārbaudes datums 

Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra, lauks 
pieejams, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Nepieciešama atkārtota 
pārbaude 

12.12 Maksājumu pieprasījumi 

Nolīgums  Maksājumu pieprasījumi 

Atverot sadaļu Maksājuma pieprasījumi, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota attiecīgā nolīguma 
maksājumu pieprasījumu tabula. 

 
23. att.  Nolīguma maksājumu pieprasījumu tabula 

Formā tiek attēlotas šādas kolonas: 
MP numurs – automātiski aizpildīts ciparu lauks, attēlots maksājuma pieprasījuma numurs; 
MP veids – automātiski aizpildīts lauks, attēlo maksājuma pieprasījumā norādīto maksājuma 
veidu; 
Iesniegšanas datums – automātiski aizpildīts datuma lauks, attēlo maksājuma pieprasījumā 
norādīto datumu, kad maksājumu pieprasījums ir iesniegts; 
Pieprasītie izdevumi – automātiski aizpildīts ciparu lauks ar divām zīmēm aiz komata, attēlo 
maksājuma pieprasījumā norādīto aktuālo pieprasīto attiecināmo izdevumu summu; 
Statuss – automātiski aizpildīts datuma lauks, attēlo maksājuma pieprasījuma aktuālo statusu; 
 

 Jauna ERAF maksājuma pievienošana 

Nolīgums  Maksājumu pieprasījumi  <Pievienot jaunu ERAF maksājumu> 
Lai pievienotu jaunu ERAF maksājumu, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot jaunu ERAF 
maksājumu >, virs Maksājumu pieprasījumu tabulas. Pēc pogas nospiešanas, lietotājam uz 
ekrāna tiek attēlota forma ar šādiem ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Avansa maksājuma veids  Izkrītošā saraksta lauks ar klasificētām izvēles vērtībām – 
Nedeklarējams avanss / Deklarējams avanss 

Pieprasījuma numurs  Ciparu lauks, kurā automātiski ielasās maksājuma 
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pieprasījuma numurs pēc kārtas projektā, bet ar iespēju 
labot. Pirms ievadlauka automātiski tiek attēlots “AM”, kas ir 
daļa no avansa maksājuma pieprasījuma numura 

Iesniegšanas datums  Datuma lauks, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datuma 
(formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai 

Apstrādes datums  Datuma lauks, maksājuma pieprasījuma apstrādes datuma 
(formāts: dd.mm.gggg.) manuālai norādīšanai 

Pieprasītā summa  Ciparu lauks 

Piezīmes  Teksta lauks 

 

 
24. att.  ERAF maksājuma pievienošanas forma 

ERAF maksājuma pieprasījuma formā tie attēlota sadaļa pamatojošie dokumenti pēc 
noklusējuma savērsta, kurā ir iespējams augšupielādēt jaunu dokumenta failu.   
Nospiežot pogu <Pievienot failus> tiek atvērts Windows standarta dialoglogs dokumenta 
augšupielādei. Pēc faila norādīšanas, augšupielādēto failu tabulā tiek attēlota jauna rindiņa ar 
ierobežota garuma teksta ievadlauku Faila nosaukums dokumenta nosaukuma ievadīšanai un 
teksta ievadlauku komentāra ievadei Komentārs. Saglabājot datus, atbilstošais dokuments tiek 
saglabāts sistēmā un pievienots dokumentu tabulā. Pievienot ir atļauts tikai noteikta formāta 
failus, ja lietotājs mēģina pievienot failu ar neatbalstītu formātu, tad sistēma par to brīdina. 
Dokumentu tabulā pie dokumenta ieraksta tiek attēlota poga <Dzēst>, kuru nospiežot 
lietotājam tiek atļauts dokumentu dzēst  no sistēmas. Nospiežot pogu <Dzēst> lietotājam tiek 
pārvaicāts Vai vēlaties dzēst failu? ar pogām <Jā> un <Nē>. Nospiežot pogu <Jā>, attiecīgais 
ieraksts tiek dzēsts no tabulas. Nospiežot pogu <Nē>, vaicājuma logs tiek aizvērts un ieraksts no 
tabulas netiek dzēsts. 
 
Maksājuma pieprasījuma sadaļā NORĒĶINA REKVIZĪTI ir iespējams ievadīt informāciju par 
norēķiniem. 

 

25. att.  ERAF maksājuma pieprasījuma norēķinu rekvizīti 
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Ja ERAF maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad tā pamatdatos papildus tiek 
attēlota tabula ar informāciju par maksājuma pieprasījuma statusiem. 

 

26. att.  ERAF maksājuma pieprasījuma statusu tabula 

 
Virs maksājuma pieprasījuma statusu tabulas tiek attēlota poga <Mainīt statusu>, kuru 
nospiežot tabulai tiek pievienots jauns labojams ieraksts statusa maiņas veikšanai. 

 

27. att.  ERAF maksājuma pieprasījuma statusu tabula ar labojamu ierakstu 

 
Tabula satur šādas kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Datums  Pēc noklusējuma tiek uzrādīts šodienas datums ar iespēju to 
manuāli labot (datums, ar kuru maksājuma pieprasījuma 
statuss maiņa stājas spēkā) 

Statuss  Tiek attēlots izkrītošā saraksta lauks, kas satur maksājuma 
pieprasījuma  statusus atbilstoši pašreizējam maksājuma 
pieprasījuma statusam. Manuāli maksājuma pieprasījuma 
statusu ir iespējams mainīt tikai uz šādiem statusiem – 
Pieprasīta papildus informācija, Noraidīts, Atsaukts, Apturēts 

Lietotājs  Tiek uzrādīts lietotāja vārds un uzvārds, kurš veic maksājuma 
pieprasījuma statusa maiņu 

Statusa maiņas datums  Tiek uzrādīts datums, kad sistēmā maksājuma pieprasījumam 
ir nomainīts statuss 

Pamatojums  Tiek uzrādīts teksta lauks maksājuma pieprasījuma statusa 
maiņas pamatojuma ievadei 

 
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Izskatīšanā”, statusu var mainīt uz - Pieprasīta papildus 
informācija, Noraidīts, Atsaukts, Apturēts. 
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Pieprasīta papildus informācija”, statusu var mainīt tikai 
uz “Izskatīšanā”. 
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Apturēts”, tad statusu var mainīt tikai uz to statusu, no 
kura tas tika mainīts. 
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Darbinieka apstiprināts” vai “Virskontroles apstiprināts”, 
statusu var manīt tikai uz “Apturēts”; 
Ja maksājuma pieprasījums ir statusā “Noraidīts” vai “Atsaukts”, tas vairāk nav labojams un 
statusus mainīt nevar. 
Ja maksājuma pieprasījuma dati sistēmā ir saglabāti, tad turpmāk jebkurā maksājuma 
pieprasījuma sadaļas formas augšā vienmēr tiek attēlota informatīvā josla, kas satur šādu 
informāciju par konkrēto maksājumu: 

 maksājuma pieprasījuma kārtas numurs sarakstā; 

 maksājuma pieprasījuma aktuālais statuss; 

 maksājuma pieprasījuma veids. 
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13 PĀRBAUDES 

Sadaļai Pārbaudes ir četras apakšsadaļas: 

 PPĪV 

 IP 

 Citas 

 Sertificēto izdevumu revīzija 

Atverot sadaļu “Pārbaudes”, lietotājam uz ekrāna tiek attēloti pārbaužu (izņemot Sertificēto 
izdevumu revīzija) meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. 

 
10-1 Pārbaužu meklēšanas forma 

13.1 Pārbaužu atlases filtrs 

Sadaļā  “Darbības programmas pārbaudes” ir pieejams pārbaužu atlases filtrs. Šāds filtrs ir 
pieejams katrai pārbaudei. Filtrā ir iespējams meklēt pēc zemāk uzskaitītajām vērtībām: 

1. Pārbaudes veicējs –  klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – CFLA, Revīzijas 
iestāde, Vadošā iestāde, Iepirkumu uzraudzības birojs, Valsts ieņēmuma dienests; 

2. Pārbaude – klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pārbaude projekta 
īstenošanas vietā, Iepirkumu pārbaude, Cita; 

3. Pārbaudes veids – klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānotā 
pārbaude, Ārkārtas pārbaude; 

4. Veikšanas laiks – klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pirms līguma vai 
vienošanās noslēgšanas, Projekta īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā 
maksājuma veikšanas FS - pēcuzraudzības periodā); 

5. Sākuma datums; 
6. Beigu datums; 
7. Statuss – klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Plānots, Procesā, Izpildīts, 

Anulēts, Atcelts; 
8. Rezultāts – klasifikators ar iespēju izvēlēties no šādām vērtībām – Pozitīvs, Ar iebildumiem, 

Negatīvs; 
9. Veicēja vārds, uzvārds - visu sistēmu lietotāju vārdi un uzvārdi, pēc kuriem var veikt 

pārbaužu atlasi. 
Katrā sadaļā visas pārbaudes tiek attēlotas tabulas veidā, kur ieraksti sakārtoti augošā secībā, 
kārtojot pēc pārbaudes numura. Tabula satur zemāk uzskaitītās kolonnas: 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudes ID nr. Pārbaudes numurs 

Pārbaudes veicējs Iestāde, kas veic pārbaudi  

Pārbaude  

Pārbaudes veids Iespējamas divas vērtības Plānotā pārbaude vai ārpuskārtas pārbaude 

Veikšanas laiks Izvēlne ar vērtībām: Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, Projekta 
īstenošanas laikā, Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma 
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veikšanas FS – pēc uzraudzības periodā) 

Sākuma datums Pārbaudes sākuma datums 

Beigu datums Pārbaudes beigu datums 

Statuss Pārbaudes statuss (iespējamās vērtības: Plānots, Procesā, Izpildīts, Anulēts, 
Atcelts) 

Rezultāts Pārbaudes rezultāts (iespējamās vērtības: Pozitīvs, Ar iebildumiem, 
Negatīvs) 

Veicēja vārds, uzvārds Pārbaudes veicēja vārds un uzvārds 

Konstatēto atkāpju skaits Konstatēto atkāpju skaits 

Pārbaužu saraksts 
nenovērtēto atkāpju skaits 

Nenovērtēto atkāpju skaits 

Pārbaudes vēsture Tiek attēlota pārbaudes vēsture 

13.2 Pārbaudes ziņojumi 

Sadaļā ir obligāti jāpievieno pārbaudes ziņojums (jeb pārbaudes akts) un cita ar pārbaudi saistītā 
dokumentācija un/vai liecības (piemēram fotogrāfijas no projekta vizītes). 

Projekts  Pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  Pārbaudes ziņojumi 

Atverot sadaļu Pārbaudes ziņojumi, lietotājam tiek attēlota tabula ar iepriekš pievienotiem 
pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. Dokumentu augšupielāde ir 
aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

 
10-3 Jauna ziņojuma pievienošana 

13.3 Pārbaudē konstatētās atkāpes 

Projekts  Pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  Pārbaudē konstatētās atkāpes 

Atverot sadaļu, lietotājam ir iespējams redzēt sarakstu ar atkāpēm, kas tika konstatētas 
konkrētās pārbaudes ietvaros. Konstatētās atkāpes tiek attēlotas tabulas veidā, kas sastāv no 
zemāk uzskaitītajām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 

Konstatētās atkāpes veids Konstatētās atkāpes veids 

Konstatētā atkāpe Konstatētā atkāpe 

Priekšlikumi par novēršanu Priekšlikumi par novēršanu 

Novēršanas termiņš Novēršanas termiņš 

Novēršanas datums Novēršanas datums 

Jaunu ierakstu ir iespējams pievienot, nospiežot pogu <Pievienot atkāpi>. Tiek atvērta sadaļa 
ar zemāk redzamajiem laukiem aizpildīšanai: 

Datu lauks Apraksts 

Atkāpe Konstatētā atkāpe pārbaudes ietvaros 

Atkāpes veids Atkāpes veids no izvēlnes 

Priekšlikumi par novēršanu Brīva teksta lauks, kur ierakstīt priekšlikumus atkāpes novēršanai 

Atkāpe nav novēršama Izvēlne no klasifikatora.  
“Atkāpe nav novēršama (nav finansiālas ietekmes)” norāda, ja 
konstatētā atkāpe zaudējusi aktualitāti MK noteikumu grozījumu 
rezultātā.  
“Atkāpe nav novēršama (ir finansiāla ietekme)” norāda, ja 
konstatētā atkāpe ietekmē projekta attiecināmās izmaksas, 
piemēram,  
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 būvdarbus vajadzēja pabeigt pavasarī, tie ir pabeigti rudenī, 
pārbaude notiek ziemas sākumā un esošo situāciju vairs nevar 
mainīt; 

 noslēgti pakalpojumu līgumi, neievērojot PIL, un ir 
konstatējama neatbilstība; 

 tāmē uzrādīta vairāku durvju/radiatoru u.tml. nomaiņa, bet 
pārbaudē konstatētas, ka faktiski telpās ir uzstādīts mazāks 
skaits durvju/radiatoru u.tml. 

Novēršanas termiņš Novēršanas termiņš ir obligāti aizpildāms datums 

Atbildīgais par novēršanu Atbildīgais par novēršanu 

Papildus atbildīgais Papildus atbildīgais par novēršanu 

Novēršanas datums Novēršanas datums 

Piezīme Brīva teksta ievades lauks piezīmēm. 
Obligāti jāievada skaidrojums par atkāpi, kurai nav finansiāla 
ietekme, piemēram, 

 veiktas izmaiņas mācību grafikā; 

 apmācību kurss netiek finansēts no projekta izmaksām; 

 pirmo reizi projektā konstatēts formāls pārkāpums, par ko 
finansējuma saņēmējs saņem brīdinājumu bez finanšu 
korekcijas (piem., apmācību norises vietā nav izvietots 
plakāts; vizuālo elementu ansamblis nav redzams uz 
plakāta, kursa materiālos, uz paraksta lapas)” 

Nepieciešama atkārota pārbaude Atzīme atkārtotas pārbaudes nepieciešamības gadījumā 

 

13.4 Pārbaudes projekta īstenošanas vietā 

Projekts   Pārbaudes  PPĪV 

Sadaļā tiek attēlotas pārbaudes projekta īstenošanas vietā. 

 
10-4 Projekta sadaļa "PPĪV” 

Lai nodrošinātu vienotu pieeju datu ievadē, dati par PPĪV sistēmā jāievada: 

Datu lauks Apraksts 

Numurs Lauka vērtību sistēma ielasa automātiski – nākamo konkrētā projekta pārbaudes 
numuru, ņemot vērā pēdējo. Numerācija tiek izveidota neatkarīgi no pārbaudes 
statusa (t.sk. atsauktas, anulētas). PPĪV un IP numerācija tiek veidota savstarpēji 
nesaistīti 

Pārbaudes veids Norāda vienu no diviem iespējamajiem pārbaudes veidiem: 
(1) Plānotā pārbaude – veicot PPĪV, lai pārliecinātos par projekta faktisko 
ieviešanu vai faktiskajiem apstākļiem projekta īstenošanai; 
(2) Ārpuskārtas pārbaude – pārbaude pirms līguma/vienošanās noslēgšanas, 
projekta īstenošanas laikā vai pēc projekta pabeigšanas, kas tiek veikta, 
pamatojoties uz informāciju par problēmām projektā. Ārpuskārtas pārbaude ir 
nepilna pārbaude. 

Pārbaudes apjoms Iespēja norādīt pārbaudes apjomu - Pilna pārbaude, Nepilna pārbaude. 

Atkārtota pārbaude Iespējams veikt atkārtotu PPĪV, ja iepriekšējā pārbaudē ir konstatētas atkāpes no 
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līgumā minētajiem noteikumiem un atkārtota pārbaude ir nepieciešama, lai 
pārliecinātos, ka trūkumi ir novērsti. Šādā gadījumā nepieciešams izvēlēties, kurai 
no pārbaudēm tiek veikta atkārtotā pārbaude. Datu lauks pieejams, ja ievadīta kaut 
viena pārbaude 

Veikšanas laiks Tiek ievadīta informācija par to, kad veikta pārbaude. Izvēlas no klasifikatora. 
Norāda vienu no trijiem iespējamajiem PPĪV veikšanas laika (projekta posms, kurā 
veic pārbaudi) brīžiem: 
1. Pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas – lai pārliecinātos par projekta 

faktisko ieviešanu vai faktiskajiem apstākļiem projekta īstenošanai; 
2. Projekta īstenošanas laikā; 
3. Pēc projekta pabeigšanas (pēc pēdējā maksājuma veikšanas FS – 

pēcuzraudzības periodā) 

Finansējuma 
saņēmēja 
informēšanas 
datums 

Norāda datumu, kad finansējuma saņēmējs informēts par pārbaudi (vēstules vai e-
pasta, vai kādā citā veidā) 

Pārbaudes statuss Norāda vienu no pieciem iespējamajiem pārbaudes statusiem: 
1. Plānots – norāda plānoto pārbaudes datumu (jauna pārbaude pēc 

noklusējuma ir šajā statusā); 
2. Procesā – šo statusu iespējams norādīt laika periodā no pārbaudes uzsākšanas 

dienas līdz brīdim, kad tiek sagatavots pārbaudes ziņojums un tiek informēts 
FS; 

3. Izpildīts – norāda, kad ir sagatavots pārbaudes ziņojums (vai ekvivalents); 
4. Atcelts – norāda gadījumos, kad pārbaude tikusi ieplānota, taču nav notikusi; 
5. Anulēts – kļūdaini ievadīta pārbaude 

Plānotais datums Norāda datumu, kad plānots veikt pārbaudi. 
Informāciju par nākamajā gadā plānotajām pārbaudēm ievada līdz iepriekšējā gada 
30.decembrim. 
Ja nav zināms precīzs PPĪV uzsākšanas datums, norāda mēneša, kurā plānota 
pārbaude, pēdējo datumu. 
Aktuālo informāciju par kārtējā mēneša PPĪV ievada līdz katra mēneša pirmajam 
datumam, t.sk., ārpuskārtas pārbaudēm, ja informācija par tādu veikšanu kārtējā 
mēnesī ir zināma līdz mēneša pirmajam datumam. Ja sadarbības iestāde 
ārpuskārtas pārbaudi kārtējā mēnesī ieplāno pēc kārtējā mēneša pirmā datuma, tad 
informāciju par šo pārbaudi ievada piecas darba dienas pirms pārbaudes. Ja 
ārpuskārtas pārbaude tiek pamatotu iemeslu dēļ veikta steidzamības gadījumā, 
informāciju par ārpuskārtas pārbaudi ievada vienas darba dienas laikā pēc 
pārbaudes 

Sākuma datums Norāda datumu, kad PPĪV tiek uzsākta 

Beigu datums Norāda pārbaudes pēdējās dienas datumu. 
Ja pārbaude veikta vienas dienas laikā, tad automātiski tiek norādīts tāds pats 
datums, kā sākuma datums 

Pārbaudes veikšanas 
vieta 

Norāda informāciju, kur pārbaude veikta, izvēloties no klasifikatora: 
1. Pie finansējuma saņēmēja; 
2. Pie sadarbības partnera; 
3. Pie gala saņēmēja 

Veicēja vārds 
uzvārds 

Lauka vērtību lietotājs izvēlas no norādītā darbinieku saraksta. 
Ar komandpogu , iespējams, pievienot vairākus darbiniekus no darbinieku 
saraksta 

Papildus veicējs Lauka vērtību ievada manuāli, pievienojot darbinieku, kurš nav darbinieku sarakstā 

Veicēja iestāde Norāda vienu no piecām iespējamajām pārbaudes veicēja iestādēm: 
1. CFLA; 
2. Cita ES fondu vadībā iesaistītā institūcija;  
3. Iepirkumu uzraudzības birojs; 
4. Revīzijas iestāde; 
5. Vadošā iestāde; 
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6. Valsts ieņēmumu dienests; 
7. Valsts Kase 

Pārbaudes mērķis Norāda vienu no trim iespējamajiem pārbaudes mērķiem: 
1. Neatkarīga pārbaude; 
2. Virspārbaude; 
3. Pēcpārbaude. 
Situācijās, kad pārbaudi veic CFLA, šis lauks ir neaktīvs 

Rezultāts Norāda vienu no trim iespējamajiem rezultātiem3: 
1. Pozitīvs; 
2. Ar iebildumiem; 
3. Negatīvs. 
Pārbaudes rezultātu "Negatīvs" norāda, kad PPĪV konstatētas atkāpes, kā rezultātā 
var tikt pilnībā vai daļēji pārtraukta projekta īstenošana, konstatēti neattiecināmi 
izdevumi, vai arī PPĪV konstatētos trūkumus nav iespējams novērst. 
Pārbaudes rezultātu "Ar iebildumiem" norāda, kad PPĪV konstatētās atkāpes ir 
iespējams novērst un tās nerada finansiālas sekas projektā, vienlaikus izsakot 
ieteikumus konstatēto atkāpju novēršanai 

Ziņojuma vēstules 
datums 

Norāda datumu, kad sagatavots pārbaudes ziņojums (vai ekvivalents) 

Piezīmes Neatkarīgi no pārbaudes rezultāta ir iespējams norādīt piezīmes un papildus 
informāciju par pārbaudi.  
Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Procesā", var norādīt informāciju 
par ziņojuma (vai ekvivalenta) sagatavošanas gaitu.  
Gadījumos, kad tiek izmantots pārbaudes statuss "Atcelts", nepieciešams 
paskaidrot pārbaudes atcelšanas iemeslu 

13.5 Iepirkumu pārbaudes 

Sadaļā tiek attēlotas sistēmā ievadītās iepirkumu pirmspārbaudes un iepirkumu pārbaudes. 
Jaunu ierakstu pievieno nospiežot pogu <Pievienot>. Sadaļa ieraksta pievienošanai satur zemāk 
uzskaitītos laukus: 

Datu lauks Apraksts 

Pilns numurs Automātiski aizpildīts lauks, kas satur pārbaudes identifikācijas numuru. 

Iepirkumu pārbaudes veids Izvēlne, kas satur vērtības iepirkuma pirmspārbaude (dokumentācijas), 
iepirkumu pirmspārbaude (norises) un iepirkumu pārbaude  

Atkārtota pārbaude Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šajā projektā reģistrēto pārbaužu 
identifikācijas numurus.  

Pārbaudes statuss Pārbaudes statusi: 

 Plānots – tiek norādīts līdz IP uzsākšanai; 

 Procesā – tiek norādīts uzsākot IP; 

 Izpildīts: 
a) Iepirkumu pirmspārbaudēm – tiek norādīts 4 (četru) darba dienu laikā 

pēc atzinuma sagatavošanas;  
b) Iepirkumu pārbaudēm - tiek norādīts 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas par maksājuma pieprasījuma vai pārbaudes 
projekta īstenošanas vietā pārbaudi saskaņā ar maksājuma 
pieprasījumu vai pārbaudes projekta īstenošanas vietā pārbaudes 
termiņiem;   

 Anulēts – tiek norādīts, ja veiktā IP ir kļūdaini ievadīta; 

 Atcelts – tiek norādīts tikai iepirkumu pirmspārbaudēm, ja pārbaude bijusi 
plānota, bet finansējuma saņēmējs pārtrauc šo iepirkumu, vai finansējuma 
saņēmējs apvieno divus plānotos iepirkumus vienā, vai IUB ir saņemta 

                                                                 
 
3 Sniedzot/ nosūtot pārbaudes aktu vai ekvivalentu dokumentu par veikto PPĪV, tajā obligāti ir jābūt 

norādītam vienam no trim iespējamajiem pārbaudes rezultātiem, t.i., pārbaude nevar tikt norādīta bez 
rezultāta 
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sūdzība par šo iepirkumu.  
Ja IP ir pabeigta, bet finansējuma saņēmējs informē, ka ir pārtraucis šo 
iepirkumu un izsludinājis jaunu, tad esošo IP ierakstu nemaina, bet laukā 
“Piezīmes” ievada saņemto informāciju.  

Plānotais datums Plānotais pārbaudes datums 

Sākuma datums Pārbaudes uzsākšanas datums 

Beigu datums Pārbaudes beigu datums 

Iepirkuma ID numurs Pārbaudītā iepirkuma ID numurs. Ja izkrītošā saraksta laukā “Iepirkuma 
pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šis lauks tiek 
attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur sadaļā “Iepirkumi un noslēgtie 
līgumi / Noslēgtie līgumi” esošo līgumu identifikācijas numurus. 

Iepirkuma nosaukums Pārbaudītā iepirkuma nosaukums 

Iepirkuma priekšmets Uzskaitījums ar iepirkuma priekšmetiem. Katram iepirkuma priekšmetam pretī 
ir iespējams veikt atzīmi un norādīt pārbaudes rezultātu Pozitīvs, Ar 
iebildumiem, Negatīvs. 

Iepirkuma procedūras veids Jānorāda iepirkumu procedūras veids no izvēlnes. Ja laukā “Iepirkuma 
pārbaudes veids” tika norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā 
automātiski tiek attēlots atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID 
numurs”, iepirkuma procedūras veids. 

Iepirkuma daļu skaits Iepirkuma daļu skaits 

Iepirkuma izsludināšanas 
datums 

Iepirkuma izsludināšanas datums. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika 
norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots 
atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, iepirkuma 
izsludināšanas datums. 

Iepirkuma paredzamā 
līgumcena  

Paredzamā iepirkuma līgumcena. Ja laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” tika 
norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”, tad šajā laukā automātiski tiek attēlots 
atbilstošā līguma, kas norādīts laukā “Iepirkuma ID numurs”, uz projektu 
attiecināmā summa bez PVN. 

Veicēja vārds uzvārds Pārbaudes veicēja vārds un uzvārds. Izkrītošā saraksta lauks ar visiem aktīvajiem 
sistēmas lietotāju vārdiem un uzvārdiem. Iespējams izvēlēties un pievienot 

vairākus lietotājus nospiežot uz pogas  zem klasifikatora. Nepieciešamības 

gadījumā konkrēto izvēlēto lietotāju var dzēst, nospiežot poga  blakus 
konkrētajam lietotāja vārdam. 

Veicēja iestāde Norāda vienu no piecām iespējamajām pārbaudes veicēja iestādēm: 

 CFLA; 

 Revīzijas iestāde; 

 Vadošā iestāde; 

 Iepirkumu uzraudzības birojs; 

 Valsts ieņēmumu dienests. 

Papildus veicēja vārds 
uzvārds 

Pārbaudes veikšanā papildus iesaistītās personas vārds un uzvārds, kurš nav 
CFLA darbinieks, bet piedalījās pārbaudē. 

Papildus veicēja iestāde Pārbaudes veikšanā papildus iesaistītās personas piederības iestāde 

Rezultāts Izvēlne ar vērtībām “Pozitīvs”, “Ar iebildumiem” un “Negatīvs”. Rezultātu 
“Pozitīvs” ir atļauts uzstādīt tikai tad, ja attiecīgai pārbaudei nav reģistrētas 
atkāpes. Pārbaudei uzstādot statusu ”Izpildīts”, pārbaudes rezultāts ir obligāti 
norādāms, ja vien laukā “Iepirkuma pārbaudes veids” norādītā pārbaude nav 
“Iepirkuma pārbaude”. 

Atzinuma datums Datums, kad tika sagatavots atzinums. Datu lauks netiek attēlots, ja laukā 
“Iepirkuma pārbaudes veids” ir norādīta vērtība “Iepirkuma pārbaude”. 

Piezīmes Lauks piezīmju ievadīšanai. Piezīmju lauks obligāti aizpildāms, ja pārbaudei ir 
uzstādīts statuss “Anulēts”. 

 
  Iepirkumu pārbaudes ziņojums 

Projekts  Pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  <Pārbaudes ziņojums> 
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Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudes ziņojums”, tiek attēlota tabula ar 
iepriekš pievienotiem pārbaudes ziņojumiem – augšupielādētiem dokumentiem. Dokumentu 
augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu failu augšupielāde. 

 Iepirkumu pārbaudē konstatētās atkāpes 

Projekts  Pārbaudes  Attiecīgā pārbaude  <Pārbaudē konstatētās atkāpes> 

Iepirkuma pārbaudes formā atverot sadaļu “Pārbaudē konstatētās atkāpes”, tiek attēlota 
tabula ar pārbaudei pievienotajām konstatētajām atkāpēm. 

Lai labotu tabulā esošās konstatētās atkāpes, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa 
dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgās atkāpes informāciju 
labošanas režīmā. 

Lai pievienotu pārbaudei jaunu konstatēto atkāpi, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot 
atkāpi>. Tiek atvērta forma jaunas atkāpes pievienošanai. 

Datu lauks Apraksts 

Atkāpe Konstatētās atkāpes apraksts. 

Atkāpes veids Atkāpes veids no klasifikatora “IP atkāpes”. 

Priekšlikumi par novēršanu Priekšlikumi par novēršanu. 

Atkāpe nav novēršama Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties šādas vērtības – “Atkāpe nav 
novēršama (nav finansiāla ietekme)”, “Atkāpe nav novēršama (ir 
finansiāla ietekme)”. 

Novēršanas termiņš Obligāti norādāms novēršanas termiņa datums. Lauks pieejams, ja nav 
aizpildīts lauks “Atkāpe nav novēršama”. 

Atbildīgais par novēršanu Iespējams izvēlēties un pievienot vairākus lietotājus nospiežot uz pogas 

 zem klasifikatora. Nepieciešamības gadījumā konkrēto izvēlēto 

lietotāju var dzēst, nospiežot poga  blakus konkrētajam lietotāja 
vārdam. 

Papildus atbildīgais Papildus atbildīgā persona, kurš nav CFLA darbinieks. 

Novēršanas datums Atkāpes novēršanas datums. Lauks pieejams, ja nav aizpildīts lauks 
“Atkāpe nav novēršama”. 

Piezīmes Lauks piezīmju ievadīšanai. 

Nepieciešama atkārtota 
pārbaude 

Izvēles rūtiņa, kuru atzīmējot automātiski tiek pievienota jauna pārbaude. 
Ja pamata pārbaudē ir atzīmētas vairākas atkāpes ar nepieciešamu 
atkārtotu pārbaudi, tad sistēma automātiski pievieno tikai vienu atkārtotu 
pārbaudi visām atkāpēm. 

Plānotais atkārtotās 
pārbaudes datums 

Plānotais atkārtotās pārbaudes datums. Lauks pieejams, ja ir atzīmēta 
izvēles rūtiņa “Nepieciešama atkārtota pārbaude”. 

13.6 Sertificēto izdevumu revīzijas pārbaudes 

Projekts  Pārbaudes  Sertificēto izdevumu revīzija 

Atverot sadaļas Pārbaudes apakš sadaļu Sertificēto izdevumu revīzija (SIR), lietotājam uz 
ekrāna tiek attēloti SIR pārbaužu meklēšanas kritēriji ar meklēšanas rezultātu tabulu. Tabulā 
tiek attēlota tikai SIR pārbaudes informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja 
SIR pārbaude, vai tajā reģistrētais konstatētais trūkums nav apstiprināti atbilstoši “4 acu 
principam”, tad šīs pārbaudes ieraksts tabulā tiek iekrāsots dzeltenā krāsā. Ja konstatēto 
trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas iestādes konstatētā trūkuma datu 
labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši 
“4 acu principam”. Esošās pārbaudes var dzēst KPVIS galvenais administrators. 
 
No SIR pārbaužu tabulas ir iespējams pievienot jaunu SIR pārbaudi, nospiežot pogu <Pievienot>. 
Nospiežot pogu, lietotājam uz ekrāna tiek attēlota jaunas pārbaudes ievades forma. 
Formā tiek attēloti šādi ievadlauki: 

Datu lauks Apraksts 
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Pārbaudes veids  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām 
vērtībām. Regulārā darbību revīzija; Papildu darbību 
revīzija; Cita pārbaude 

Statuss  Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no šādām 
vērtībām - Izpildīts; Plānots; Procesā; Atcelts 

Plānotais sākuma datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Pārbaudes numurs  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks 

Pārbaudes nosaukums  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks 

Ārpakalpojums  Izvēles rūtiņa, pēc noklusējuma ir atzīmēta 

Pārbaudes veicēja iestāde  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Ja 
izvēles rūtiņa Ārpakalpojums nav atzīmēta, tad šis lauks 
tiek attēlots kā izkrītošā saraksta lauks, kas satur 
klasifikatora Pārbaužu veikšanas iestādes vērtības 

Atbildīgais auditors  Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta ievadlauks 

Pārbaudes sākums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Pārbaudes beigas  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Pārbaudes projekta 
īstenošanas vietā datums  

Laika periodu, kad pārbaudes tiks veiktas, apkopojums 
tabulā ar kolonnām No un Līdz. Jaunu periodu ir iespējams 

pievienot noklikšķinot uz ikonas , kā rezultātā tabulai 
tiek pievienots jauns ieraksts, kurā ir nepieciešams norādīt 
pārbaudes sākuma un beigu datumus izvēloties datumu no 
kalendāra. Lieki pievienotos pārbaužu norises periodus ir 

iespējams dzēst izmantojot ikonu  

Ziņojuma datums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

GKZ, uz kuru audits ir 
attiecināms  

Gads – izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus 
grāmatvedības gadus par laika periodu no 2014. līdz 
2025.gadam 

Auditējamā perioda sākums  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Auditējamā perioda beigas  Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra 

Pārbaudes apjoms  Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Revīzijas ziņojumi  Saraksts ar augšupielādētajiem revīzijas ziņojumu 
dokumentiem 

Iepriekš veiktās pārbaudes  Saraksts ar projekta ietvaros reģistrētajām visu veidu SIR 
pārbaudēm un visu veidu DP līmeņa pārbaudēm, kurās ir 
pārbaudīts attiecīgais projekts. Saraksts satur kolonnas 
Pārbaudes Nr.  un Pārbaudes veids. VI pārbaudēm numurs 
tiek attēlotas kā teksts „VI pārbaude”. DP pārbaudēm nav 
jābūt 4 acu apstiprinātām. Pārbaužu saraksts tiek 
sagatavots uz pārbaudes pievienošanas brīdi un vēlāk tas 
netiek papildināts 

 

Projekta atlases pārbaude 

Datu lauks Apraksts 

Projekta atlases pārbaude Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Vērtēts; 
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Iepriekš vērtēta 

Iepriekš vērtēts Saraksts ar SIR pārbaudēm, kurās laukā Projekta atlases 
pārbaude ir norādīta vērtība “Vērtēts”, un DP līmeņa 
pārbaudes ar veidu „ES fondu vadības un kontroles 
sistēmas audits”, kurās konkrētajam projektam tiek veikta 
pārbaude un ir atzīmēta izvēles rūtiņa Projekta atlases 
pārbaude 

Līguma slēgšanas / 
grozījumu pārbaude 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Nē; Jā 

Pārbaudītie līgumi / 
grozījumi 

Saraksts ar visiem apstiprinātajiem projekta līgumiem un 
līguma grozījumiem un to noslēgšanas datumiem. Kolonnā 
“Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu 
numuri, ja attiecīgais līgums/līguma grozījums ir ticis 
iepriekš pārbaudīts citā SIR pārbaudē (pārbaudē laukā 
Līguma slēgšanas / grozījumu pārbaude ir izvēlēta vērtība 
“Jā” un līgumu un tā grozījumu sarakstā pie atbilstošā 
līguma/ līguma grozījuma ir atzīmēta esošā izvēles rūtiņa) 
un sistēmu auditiem (DP līmeņa pārbaudes, kurās 
attiecīgajam projektam ir atzīmēta pazīme Līguma 
slēgšanas/grozījumu pārbaude). Ja pie līguma pārbaude 
izvēlēta vērtība “Jā”, tad līgumu un to grozījumu sarakstā 
pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, lai atzīmētu, ka 
attiecīgais līgums vai līguma grozījums tiek pārbaudīts šajā 
pārbaudē 

 
Maksājumu pārbaudes 
 

Datu lauks Apraksts 

Pārbaudītie maksājumu 
pieprasījumi 

Tabula ar maksājumu pieprasījumu ierakstiem 

Numurs Maksājuma pieprasījuma, kura pārbaudi ir plānots veikt, 
numurs 

MP Apstiprinātā summa 
EUR  

Maksājuma pieprasījuma apstiprinātā summa 

Veiktā maksājuma summa 
EUR 

Maksājuma pieprasījuma ietvaros veiktā maksājuma 
summa 

Veiktā maksājuma datums  Datums, kad maksājuma pieprasījuma maksājums ir veikts; 

Maksājuma pieteikuma 
datums 

Maksājumu pieteikuma iesniegšanas datums, kurā 
konkrētais maksājuma pieprasījums ir iekļauts (ja 
maksājuma pieprasījums iekļauts vairākos MPEK, tad tiek 
attēloti visi iesniegšanas datumi) 

Maksājumu pieteikumā 
iekļautā summa EUR 

Maksājuma pieprasījuma summa, kāda ir tikusi iekļauta 
maksājumu pieteikumā (ja maksājuma pieprasījums ir 
iekļauts vairākos MPEK, tad tiek uzrādīta visos MPEK 
iekļautās summas – ņemot vērā MPEK korekciju, ja tāda ir) 

Pārbaudītie izdevumi, EUR Manuāli ievadāms ciparu lauks maksājuma pieprasījuma 
pārbaudītās summas ievadei 

Pārbaudītie rēķini izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības – Izlases veidā; 
Visi MP rēķini. Ja šajā laukā tiek izvēlētas vērtība “Izlases 
veidā”, tad papildus tiek attēlots meklēšanas lauks, kurā 
ievadot rēķina izdevumus pamatojošā dokumenta numuru 
sistēma atlasa atbilstošā rēķina informāciju. 
 
Ja ir norādīts konkrēts rēķins, tad papildus attēlo tabulu ar 
rēķinu informāciju: 
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Darbu izpildītājs vai 
pakalpojumu sniedzējs 

Automātiski tiek attēlots līguma izpildītāja vai pakalpojumu 
sniedzēja nosaukums no rēķina informācijas 

Līguma Nr. Automātiski tiek attēlots līguma numurs, kura ietvaros 
rēķins ir sastādīts 

Izdevumu apraksts Automātiski tiek attēlots izdevumu apraksts no rēķina 
informācijas 

Izdevumus pamatojoša 
dokumenta numurs 

Automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā 
dokumenta numurs no rēķina informācijas 

Izdevumus pamatojoša 
dokumenta datums  

Automātiski tiek attēlots izdevumus pamatojošā 
dokumenta datums no rēķina informācijas 

Apmaksas datums Automātiski tiek attēlots rēķina apmaksas datums 

Kopējā summa Automātiski tiek attēlota rēķina kopsumma 

Pievienot maksājuma 
pieprasījumu Nr. 

izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus projekta maksājuma 
pieprasījumu, kuri atrodas statusā “Samaksāts”, numurus 

Izdevumu attiecināmības / 
pamatojošo dokumentu 
pārbaude  

Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Publiskā līdzfinansējuma 
apmaksas pārbaude 

Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Pārbaudītie maksājumu 
pieprasījumu pielikumi  

Saraksts ar augšupielādētajiem maksājumu pieprasījumu 
dokumentiem 

 
Iepirkumu pārbaudes 
 

Datu lauks Apraksts 

Iepirkumu pārbaude  Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Pārbaudītie iepirkumi Saraksts ar projektā pārbaudāmo maksājuma pieprasījumu 
iepirkuma līgumiem no sadaļas Līgumi B5.1. Kolonnā 
“Iepriekš veiktās pārbaudes Nr.” tiek attēloti SIR pārbaužu 
numuri, ja attiecīgais iepirkumu līgums ir ticis iepriekš 
pārbaudīts citā SIR pārbaudē. Ja pārbaudes datos ir 
atzīmēta izvēles rūtiņa Iepirkumu pārbaude, tad iepirkumu 
līgumu sarakstā pie katra ieraksta ir pieejama izvēles rūtiņa, 
lai atzīmētu, ka attiecīgais iepirkuma līgums tiek pārbaudīts 
šajā pārbaudē 

Projekta atbilstības 
novērtējums (faktiskā 
izpilde) 

Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Dubultā finansējuma 
pārbaude 

Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

 
Projekta ieviešanas pārbaudes 
 

Datu lauks Apraksts 

Grāmatvedības pārbaude  Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Publicitātes pārbaude  Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Komercdarbības atbilsta 
pārbaude  

Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa 

Cita pārbaude  Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

 
Kopsavilkums / secinājums 
 

Datu lauks Apraksts 

Piezīmes  Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks 

Pārbaudes secinājums  Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības - tukšu 
vērtību; Pozitīvs; Konstatēti trūkumi 
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Pārbaudītie izdevumi kopā 
EUR  

Automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu 
kopsummu pa visiem pārbaudē pievienotajiem maksājumu 
pieprasījumiem 

Neatbilstoši veiktie 
izdevumi izlasē kopā EUR  

Automātiski attēlo aprēķināto NVI kopsummu pa visiem 
pārbaudes konstatētajos trūkumos pievienotajiem 
maksājumu pieprasījumiem (tiek ieskaitīti arī ar maksājumu 
pieprasījumiem nesaistīti NVI) 

Par atbilstošiem atzīti 
izdevumi kopā EUR  

Automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos 
Pārbaudītie izdevumi kopā EUR un Neatbilstoši veiktie 
izdevumi izlasē kopā EUR aprēķinātajām vērtībām 

Citi neatbilstoši veiktie 
izdevumi kopā EUR  

Automātiski attēlo aprēķināto kopsummu pa visiem 
pārbaudes konstatētajos trūkumos ievadītajiem citiem 
neatbilstoši veiktajiem izdevumiem 

Kļūda izlasē (%) no 
pārbaudītajiem 
izdevumiem  

Automātiski aprēķina NVI (lauks Neatbilstoši veiktie 
izdevumi izlasē kopā EUR) procentuālo apjomu no 
pārbaudītajiem izdevumiem (lauks Pārbaudītie izdevumi 
kopā EUR) 

 
SIR pārbaudes formā sadaļās Revīzijas ziņojumi un Maksājumu pārbaudes ir iespējams 
augšupielādēt nepieciešamo dokumentāciju. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 
Dokumentu failu augšupielāde. 
SIR pārbaudēm ir iestrādāts „4 acu princips”. 

 
 Sertificēto izdevumu revīzijas pārbaudēs konstatētie trūkumi 

Projekts  Pārbaudes  Sertificēto izdevumu revīzija  Atvērt SIR pārbaudi  Konstatētie 
trūkumi 

SIR pārbaudes formā atverot sadaļu “Konstatētie trūkumi”, tiek attēlots kopsavilkums ar 
pārbaudei pievienotajiem konstatētajiem trūkumiem. Tabulā tiek attēlota tikai konstatētā 
trūkuma informācija, kas ir apstiprināta atbilstoši “4 acu principam”. Ja konstatētais trūkums 
nav apstiprināti atbilstoši “4 acu principam”, tad šī konstatētā trūkuma ieraksts tabulā tiek 
iekrāsots dzeltenā krāsā. Ja konstatēto trūkumu ir apstiprinājusi kāda no iestādēm, bet citas 
iestādes konstatētā trūkuma datu labošanu nav uzsākušas, tad šis konstatētais trūkums tiek 
uzskatīts par apstiprinātu atbilstoši “4 acu principam”. 
 

Lai labotu pievienotos konstatētos trūkumus, nepieciešams izpildīt peles kreisā taustiņa 
dubultklikšķi uz attiecīgā ieraksta. Tiks atvērta forma ar attiecīgā trūkuma informāciju labošanas 
režīmā. 

Tabulā pie katra trūkuma ieraksta tiek attēlota ikona  , kas nodrošina attiecīgā ieraksta 
dzēšanu no sistēmas. 

SIR pārbaudēm konstatētos trūkumus var pievienot tikai lietotāji ar Revīzijas iestādes tiesībām. 
Lai pievienotu SIR pārbaudei jaunu konstatēto trūkumu, nepieciešams nospiest pogu 
<Pievienot>. Tiek atvērta forma jauna trūkuma pievienošanai ar sekojošiem datu laukiem:  
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Datu lauks Apraksts 

Konstatētais trūkums Obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Konstatētā trūkuma joma Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā 
trūkuma joma” vērtībām. 

Konstatētā trūkuma 
apakšjoma 

Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Konstatētā 
trūkuma joma” vērtībām. 

Kļūdas veids Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Sistēmiska kļūda, 
Zināmā kļūda, Nejaušā kļūda, Anomālā kļūda. Obligāti norādāms. 

Trūkums ar finanšu ietekmi Izvēles rūtiņa. 

Maksājumu pieprasījumu 
saraksts 

Saraksts, kurā var pievienot maksājumu pieprasījumus, kuros ir konstatēti 

trūkumi, izmantojot ikonu  . 

MP Nr. Izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus maksājumu pieprasījumu numurus, 
kuri tiek pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē. 

Iepirkums Izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus iepriekš izvēlētajam maksājuma 
pieprasījumam piesaistītos iepirkumu līgumu numurus, kuri tiek 
pārbaudīti attiecīgajā SIR pārbaudē. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi 
izlasē EUR 

Manuāli aizpildāms ciparu lauks. 

Citi neatbilstoši veiktie 
izdevumi, EUR 

Manuāli aizpildāms ciparu lauks. 
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Vadlīniju punkts saskaņā ar 
kuru piemērota korekcija 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora Vadlīniju 
punkts. 

Apjoms % Manuāli aizpildāms ciparu lauks. 

Ieteikums trūkuma 
novēršanai 

Obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Ieteikuma prioritāte Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Augsta, Vidēja, Zema. 
Obligāti norādāms. 

Termiņš ieteikuma ieviešanai Obligāti aizpildāms datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no 
kalendāra. 

Par ieviešanu atbildīgā iestāde Izkrītošā saraksta lauks ar iespēju izvēlēties no klasifikatora “Lietotāja 
iestādes” vērtībām. 

Revīzijas iestādes komentārs Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Pēcpārbaudes rezultāts Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Pozitīvs, Negatīvs. 

Atbildīgais par ieviešanu Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Trūkums novērsts Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Ieviests, Neieviests, 
Daļēji ieviests. 

Trūkuma novēršanas datums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 

Trūkuma novēršanas 
pierādījumi 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Pamatojums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Auditējamā atzīme par 
ieteikuma ieviešanu 

Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 

VI atbildīgais par 
apstiprināšanu 

Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

VI atzīme par ieteikuma 
ieviešanu 

Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. 

Piezīmes Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

VI atbildīgais Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. 

Ieteikuma ieviešanas statuss Izkrītošā saraksta lauks, kas satur šādas vērtības – Ieteikums apstiprināts; 
Ieteikums nav apstiprināms, nodots atkārtotai izpildei; Ieteikums nav 
apstiprināms; Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms; 

Pagarinājuma pamatojums Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta ievadlauks. Lauks tiek 
attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība 
‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa 
pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr 
neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības 

Termiņa pagarinājums Datuma lauks ar iespēju izvēlēties datumu no kalendāra. Lauks tiek 
attēlots, ja laukā Ieteikuma ieviešanas statuss ir izvēlēta vērtība 
‘Ieteikuma ieviešanas termiņš ir pagarināms. Ja laukā ir ievadīts termiņa 
pagarinājuma pamatojums, tad turpmāk šis lauks tiek attēlots vienmēr 
neatkarīgi no laukā Ieteikuma ieviešanas statuss izvēlētās vērtības 

Pārbaudītie izdevumi kopā 
EUR 

Automātiski attēlo aprēķināto pārbaudīto izdevumu kopsummu pa visiem 
pārbaudē pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem. 

Neatbilstoši veiktie izdevumi 
izlasē kopā EUR 

Automātiski attēlo aprēķināto citu NVI kopsummu pa visiem pārbaudē 
pievienotajiem maksājumu pieprasījumiem 

Par atbilstošiem atzīti 
izdevumi kopā EUR 

Automātiski tiek aprēķināta starpība starp laukos “Pārbaudītie izdevumi 
kopā EUR” un “Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā EUR” 
aprēķinātajām vērtībām. 

Citi neatbilstoši veiktie 
izdevumi kopā EUR 

Manuāli ievadāms ciparu lauks konkrētajā konstatētajā trūkumā atklāto 
citu NVI ievadei. 

Kļūda izlasē (%) no 
pārbaudītajiem izdevumiem 

Automātiski aprēķina NVI (lauks “Neatbilstoši veiktie izdevumi izlasē kopā 
EUR”) procentuālo apjomu no pārbaudītajiem izdevumiem (lauks 
“Pārbaudītie izdevumi kopā EUR”). 

Konstatētā trūkuma datu ievades formā informācijas ievade tiek kontrolēta atbilstoši lietotāja 
iestādes tiesībām. Konstatēto trūkumu pievienot ir atļauts Revīzijas iestādes lietotājiem, 
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savukārt informāciju par trūkuma novēršanu ievada lietotājs, kurš pieder iestādei, kas ir 
atbildīga par trūkuma novēršanu. Vadošās iestādes lietotājs ievada informāciju par trūkuma 
ieviešanu un ieviešanas apstiprināšanu. 

Konstatētā trūkuma ievadlauku pieejamība atbilstoši lietotāja iestādei ir: 

Revīzijas iestāde 
Par trūkuma novēršanu 

atbildīgā iestāde 
Vadošā iestāde 

Konstatētais trūkums 
Konstatētā trūkuma joma 
Konstatētā trūkuma apakšgrupa 
Kļūdas veids  
Trūkums ar finanšu ietekmi 
Maksājumu pieprasījumu saraksts 
Ieteikums trūkuma novēršanai 
Ieteikuma prioritāte 
Termiņš ieteikuma ieviešanai 
Par ieviešanu atbildīgā iestāde 
Revīzijas iestādes komentārs 
Pēcpārbaudes rezultāts 

Atbildīgais par ieviešanu 
Trūkums novērsts 
Trūkuma novēršanas 
datums 
Trūkuma novēršanas 
pierādījumi 
Pamatojums 
Auditējamā atzīme par 
ieteikuma ieviešanu 

VI Atbildīgais par 
apstiprināšanu 
VI atzīme par ieteikuma 
ieviešanu 
Piezīmes 
VI Atbildīgais 
Ieteikuma ieviešanas statuss 

SIR pārbaudēs konstatētajos trūkumos ir iestrādāts „4 acu princips”. Turklāt šī apstiprināšana ir 
veicama lietotāja iestādes ietvaros – katra iestāde ievada un apstiprina savu informācijas daļu.  

Ja sistēmā ir reģistrēta neatbilstība (statusā “Apstiprināts”), kurā ir norādīta atklāšanas metode 
“Revīzijas iestādes darbību revīzija” un ir piesaistīts konkrētais konstatētais trūkums, tad šajā 
konstatētā trūkuma formā tiek attēlota tabula ar neatbilstības datiem un tajā atgūtajām 
summām (atgūtajai summai ir jābūt norādītam atgūšanas datumam un atgūtajam maksājumam 
ir jābūt apstiprinātam pēc “4 acu principa”). 

 
10.5.1.-1 SIR pārbaudes konstatētā trūkuma saistītā neatbilstība 

Neatbilstības tabulā tiek attēlota šāda informācija:  

Datu lauks Apraksts 

Neatbilstības numurs Konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības numurs. 

Neatbilstības veids Konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības veids. 

Lēmuma datums Datums, kad ir pieņemts lēmums par konstatētā trūkuma saistīto 
neatbilstību. 

Summa Konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības summa. 

Neatbilstības statuss Konstatētā trūkuma saistītās neatbilstības aktuālais statuss. 

Par neatbilstībā atgūto summu tiek attēlota šāda informācija: 

Atgūšanas datums Datums, kad maksājums ir atgūts. 

Atgūšanas veids Atgūtā maksājuma atgūšanas veids. 

Atgūtā summa Atgūto maksājumu kopsumma. 

 
Detalizētākā informācija par neatbilstību ievadi KPVIS ir aprakstīta 15.sadaļā.  
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14 FINASĒŠANAS PLĀNS 

14.1 Detalizēts finansēšanas plāns 

Projekts  Finanses  Detalizēts finansēšanas plāns 

Projekta sadaļā „Finanses” apakšsadaļā „Detalizēts finansēšanas plāns” ir detalizētāk 
atspoguļota iepriekš aprakstītajās sadaļās ievadītā informācija. Šī ir informatīva sadaļa kurā var 
redzēt informāciju par sekojošiem datu laukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Finansējuma avots Automātiski tiek norādīti visi projekta finansēšanas avoti 

Summa Automātiski tiek norādītas projekta summas katram avotam 

% Automātiski tiek norādīti % katram avotam 

NVI Automātiski tiek norādīta NVI summa, kura veidojusies projekta maksājuma 
pieprasījumos 

Ieturēts uz laiku Automātiski tiek norādīta uz konkrēto brīdi ieturētā summa no projekta 
maksājuma pieprasījumiem. 

Izpilde Automātiski tiek norādīta līdz šim apstiprinātā summa 

Atlikums Automātiski tiek norādīts katra avota pieejamais atlikums. (Summa – Izpilde) 

Projektiem ir iespējama 
dalītā intensitāte 

Automātiski tiek norādīta atzīme, gadījumos, kad SAM līmenī ir norādīts, ka 
konkrētā SAM projektiem var būt dalītā intensitāte. 

Virs tabulas ir poga <Rādīt sadalījumā pa gadiem>, kuru nospiežot sistēma parāda šo 
finansējuma avotu summas sadalījumā arī pa gadiem. 

14.2 Detalizēts projekta budžets 

Projekts  Finanses  Detalizēts projekta budžets 

Lietotājam ieejot sadaļā “Finanses” apakšdaļā Detalizēts projekta budžets tiek attēlots projekta 
budžets, kas tika ievadīts projekta iesniegumā. Dati tiek attēloti zemāk redzamās tabulas veidā:  

Datu lauks Apraksts 

Kods Budžeta pozīcijas kods 

Izmaksu pozīcijas nosaukums Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Izmaksu veids Izmaksu veids (T-tiešās, N-netiešās) 

Vienas vienības izmaksu 
pielietojums 

Ja ir veikta atzīme, tad uz budžeta pozīciju ir attiecināms vienas vienības 
izmaksu pielietojuma koncepts 

Daudzums Plānotais daudzums 

Mērvienība Mērvienība 

Projekta darbības nr. Ar kuru projekta darbību budžeta pozīcija ir sasaistīta 

Attiecināmās izmaksas Budžeta pozīcijas attiecināmo izmaksu summa 

Neattiecināmās izmaksas Budžeta pozīcijas neattiecināmo izmaksu summa 

Kopā EUR Attiecināmu un neattiecināmu izmaksu kopsumma 

% Procentuāli izteikt budžeta pozīcijas kopsumma no kopējā budžeta 
summas 

t.sk. PVN PVN, kas attiecināms uz izmaksu pozīciju 

Nospiežot pogu <Rādīt izpildi>, tiek attēlots konkrētā projekta budžeta izlietojums. Izlietojuma 
dati tiek iegūti summējot konkrētajam projektam maksājumu pieprasījumu rēķinos ievadītās 
summas par budžeta pozīcijām. Dati tiek attēloti zemāk redzamās tabulas veidā: 

Datu lauks Apraksts 

Kods Budžeta pozīcijas kods 
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Izmaksu pozīcijas nosaukums Izmaksu pozīcijas nosaukums 

Attiecināmās izmaksas Attiecināmo izmaksu summa 

Neatbilstoši veiktie izdevumi MP rēķinos ievadītā NVI kopsumma pa budžeta pozīcijām.   

Ieturēts uz laiku MP rēķinos ievadītā ieturēts uz laiku kopsumma pa budžeta pozīcijām. 

Apstiprināta summa  MP rēķinos ievadītā MP apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi 
kopsumma pa budžeta pozīcijām 

Atlikums Attiecināmās izmaksas – apstiprinātā summa 

Lietotājam ir iespējams aiziet atpakaļ uz sadaļu, kur tiek attēlots saplānotais budžets, nospiežot 
<Rādīt plānoto> 

14.3 Pamatlīdzekļi 

Projekts  Finanses  Detalizēts projekta budžets 

Sadaļā tiek attēlota MP sadaļā ievadītā informācija par pamatlīdzekļiem. Informācija tiek 
attēlota zemāk redzamās tabulas veidā: 

Datu lauks Apraksts 

N.p.k. Pamatlīdzekļa numurs projekta ietvarā 

Maksājumu pieprasījuma nr. MP numurs, caur kuru tika iesniegta informācija par pamatlīdzekli 

Iepirkuma līguma nr. Iepirkuma līguma nr., kura ietvaros tika iegādāts pamatlīdzeklis 

Pamatlīdzekļa nosaukums Pamatlīdzekļa nosaukums 

Pamatlīdzekļa uzskaites 
kartītes nr. 

Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes nr. 

Atrašanās vieta Pamatlīdzekļa atrašanās vieta 

Datums, kad ņemts uzskaitē 
vai nodots ekspluatācijā 

Datums, kad pamatlīdzeklis ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā 

Derīgās lietošanas laiks 
(gados) 

Derīgās lietošanas laiks gados 

Izslēgšanas datums Izslēgšanas datums 

Piezīmes Lauks piezīmēm 
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15 NEATBILSTĪBAS UN ATGŪŠANA 

15.1 Neatbilstība 

Projekts  Neatbilstības un atgūšana 

Sadaļa ir paredzēta, lai sistēmā tiktu ievadītas visas konstatētās neatbilstības, kam ir finansiāla 
ietekme.  

 

Neatbilstības, kas nav apstiprinātas pēc “4 acu principa”, tabulā tiek iekrāsotas dzeltenā krāsā.  

Dati tiek attēloti tabulas veidā, kas ir redzama zemāk: 

 

 
12-1 Neatbilstību attēlošana. 

Tabulas lauku uzskaitījums ir redzams zemāk: 

Datu lauks Apraksts 

Neatbilstība  

Neatbilstības numurs Ievadītajai neatbilstībai piešķirtais identifikācijas numurs. 

Neatbilstības veids Ievadītais neatbilstības veids 

Lēmuma datums Jānorāda finansējuma saņēmējam nosūtītās vēstules datums (no 
DocLogic):  
1. Vēstules par maksājumu veikšanu/ MP apstiprināšanu ar NVI vai 
2. Vēstules par NVI atgūšanu civiltiesiskā kārtā nosūtīšanas datums. 
 

Deklarētā Summa EUR Neatbilstības summa, kas ir deklarēta EUR 

Nedeklarētā Summa EUR Neatbilstības summa, kas nav deklarēta EUR 

Kopā Summa EUR Kopējā summa laukos deklarētā summa EUR un nedeklarētā summa EUR 

Atklāšanas metode Metode, kā neatbilstība tika konstatēta 

Neatbilstības statuss Neatbilstības statuss 

Atgūšana  

Norādījumus par datu ievadi, tai skaitā informāciju par katra neatbilstības veida 
pielietošanu skatīt Biznesa RG 3.7.sadaļā “Neatbilstības un atgūšana”. 

Neatbilstības dati statusā “Apstiprināts” nav vairs maināmi! 
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Plānotais atgūšanas datums Atgūstamā maksājuma plānotais atgūšanas datums 

Atgūšanas veids Ievadītais atgūšanas veids 

Atgūšanas datums Datums, kad maksājums ir atgūts 

Atgūtā summa Faktiski atgūtā maksājuma summa 

Neatgūtā summa Maksājuma neatgūtā summa 

Jaunu ierakstu sadaļā ir iespējams pievienot, nospiežot pogu <Pievienot>. Pēc pogas 
nospiešanas parādās zemāk esošā datu ievades lauki, kas ir jāaizpilda: 

Datu lauks Apraksts 

Neatbilstības numurs Ievadot sistēmā datus par jaunu neatbilstību, šis lauks nebūs redzams, bet pēc datu 
ievades, nospiežot pogu <Saglabāt>, sistēma automātiski piešķirs neatbilstībai 
kārtas numuru, ņemot vērā visas sistēmā ievadītās neatbilstības. 

Neatbilstības veids Obligātas ievades lauks. Izvēlne ar neatbilstības veidiem. Izvēlne sastāv no zemāk 
uzskaitītajām vērtībām: 

 Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību (ar finansiālu ietekmi): 
Veids tiek lietots gadījumos, kad ir veikti maksājumi un Sadarbības iestāde ir 
konstatējusi iespējamus krāpšanas vai/un korupcijas pazīmes. 

 Aizdomas par krāpšanu vai organizēto noziedzību (bez finansiālas ietekmes) 
- veids tiek lietots gadījumos, kad Sadarbības iestāde ir konstatējusi iespējamus 
krāpšanas vai/un korupcijas pazīmes vai kad tiesībsargājošās iestādes ir 
norādījušas uz pārkāpumu un uzsākta izmeklēšana projektā, kurā vēl nav veikti 
maksājumi. 

 Bankrots: Neatbilstības veidu norāda finansējuma saņēmēja bankrota 
gadījumā (uz šo veidu var nomainīt veidu "Maksātnespēja", ja process ir 
beidzies ar bankrotu.) 

 Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums: Lieto gadījumos, kad 
pārkāpums konstatēts iepirkumu jomā. Izvēloties šo veidu, paliks aktīvs 
apakšklasifikators, no kura jāizvēlās viena vai vairākas vērtības. 

 Iespējamais interešu konflikts: Lieto gadījumos, kad konstatēts interešu 
konflikts, kā arī gadījumos, kad ir aizdomas par interešu konfliktu. !Gadījumos, 
kad interešu konlfikts tika konstatēts iepirkuma ietvaros, aicinam lietot 
neatbilstības veida “Iepirkuma vai konkurences normu pārkāpums” 
apakšveidu “Interešu konflikts”   

 Komercdarbības atbalsta normu pārkāpums: Lieto gadījumos, kad tiek 
pārkāptas dažāda veida komercdarbības atbalsta normas vai netiek nodrošināti 
komercdarbības prasību ieviešanas nosacījumi.  

 Krāpšana: Lieto tikai gadījumos, kad krāpšana ir atzīta ar tiesas spriedumu, kas 
stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams.  

 Likvidācija: veids tiek izmantots gadījumos, kad uzsākta vai veikta juridiskās 
personas likvidācija projekta īstenošanas laikā un FS pilnā apmērā ir nokārtojis 
visas saistības (atmaksājis izmaksāto atbalsta finansējumu). 

 Maksātnespēja: lieto, kad ir uzsākts maksātnespējas process. Kad tas beidzās 
ar bankrotu, neatbilstības veidu nomaina uz „Bankrots”. 

 Nodarbināti trešo valstu valsts piederīgie, kuri Latvijā uzturas nelikumīgi 

 Noteikto ieviešanas nosacījumu neizpilde: Lieto gadījumos, kad finansējuma 
saņēmējs, piemēram, maksājumu pieprasījumā iekļāvis izdevumus, kas 
neatbilst noslēgtajam vienošanās/ līgumam un/vai MK noteikumiem par SAM  
vai SAM pasākuma īstenošanu, kas pārsniedz noteikto likmi. Klasifikators 
lietojams visos gadījumos, kad tiek konstatēts līguma/ vienošanās par projekta 
ieviešanu vai  MK noteikumu SAM  vai SAM pasākuma īstenošanu pārkāpums, 
kas vērtējams kā neatbilstība. 

 Personāla vai administratīvo izmaksu pārkāpums 

 Publicitātes un vizuālās identitātes prasību pārkāpums  

 Regulas Nr.1303/2013 71.panta neievērošana 

 Vadības un kontroles sistēmas pārkāpumi 
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 Brīvprātīga finansējuma saņēmēja līguma laušana - gadījumi, kad tiek lauzts 
līgums ar ES fondu finansējuma saņēmēju un projektā nav veikti maksājumi vai 
finansējums atmaksāts. 

 Cita neatbilstība (ar finansiālu ietekmi): Kā „Cita neatbilstība” tiek klasificēti 
neatbilstību gadījumi, kuri nevar tikt klasificēti kā kāds no iepriekš aprakstītiem 
veidiem. 

 Cita neatbilstība (bez finansiālas ietekmes) – visi citi unikāli gadījumi, kas nav 
iepriekš minēti un faktiski nav veikti maksājumi vai tas ir brīvprātīgi atmaksāts, 
vai vispār nav ietekme uz izdevumu attiecināmību. 

!Svarīgi:Vienā neatbilstībā drīkst norādīt tikai vienu neatbilstības veidu”. 

Iepirkuma normu 
pārkāpums 

Lauks tiek attēlots, ja izkrītošā saraksta laukā “Neatbilstības veids” ir norādīta 
vērtība “Iepirkuma vai konkurences pārkāpums”. 
Izvēlnē iekļautie iepirkumu normu  pārkāpumi: 

 Paziņojuma par līguma nepublicēšanu 

 Mākslīga darbu, pakalpojuma, piegāžu līguma sadalīšana 

 Piedāvājumu saņemšanai vai pieprasījumu saņemšanai, lai piedalītos, 
neatbilstoši termiņi 

 Nepietiekams laiks potenciālajiem pretendentiem/ kandidātiem, lai iegūtu 
konkursa dokumentācija 

 Informācijas par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu vai termiņa 
par pieprasījumu saņemšanu, lai piedalītos, pagarināšanu nepublicēšana 

 Gadījums, kad nav pamata veikta sarunu procedūra, iepriekš publicējot 
paziņojumu par līgumu 

 Nepietiekams pamatojums konkursa paziņojuma nepublicēšanai iepirkuma 
saistībā ar aizsardzību un drošību saskaņā ar Direktīvu 2009/81/EC 

 Nav norādīti atlases kritēriji  vai vērtēšanas kritēriji 

 Konkursa paziņojumā vai konkursa dokumentācijā izmantoti nelikumīgi un/ vai 
diskriminējoši atlases un/ vai vērtēšanas kritēriji 

 Atlases kritēriji nav saistīti un samērīgi ar līguma priekšmetu 

 Diskriminējoša tehniskā specifikācija 

 Līguma priekšmeta nepilnīgs apraksts 

 Atlases kritēriju grozīšana pēc piedāvājumu atvēršanas, kā rezultātā tiek 
nepamatoti atlasīti pretendenti 

 Atlases kritēriju grozīšana pēc piedāvājumu atvēršanas, kā rezultātā tiek 
nepamatoti noraidīti pretendenti 

 Pretendentu atlase izmantojot nelikumīgus atlases vai vērtēšanas kritērijus 

 Pārredzamības (caurspīdīguma) un/ vai vienlīdzīgas attieksmes trūkums 
iepirkuma vērtēšanas posmā 

  Grozījumi iepirkuma konkursa dokumentos vērtēšanas posmā 

 Pārrunas piešķiršanas procedūras laikā 

 Sarunu procedūra ar iepriekšēju gada paziņojuma par līgumu publicēšanu ar 
būtiskām izmaiņām nosacījumos, kas izklāstīti paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma tehniskajā specifikācijā 

 Nepamatoti lēta piedāvājuma noraidīšana 

 Interešu konflikts 

 Būtiski grozījumi līguma elementos, kas noteikti paziņojumā par līgumu vai 
tehniskajā specifikācijā 

 Apjoma samazinājums līguma ietvaros 

 Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par papildus darbiem, pakalpojumiem, 
piegādēm bez konkursa 

 Papildu darbi vai pakalpojumi, kas radušies neparedzamu apstākļu dēļ, kas 
pārsniedz attiecīgajos noteikumos noteiktos limitus 

 Citi 

Neatbilstības būtība  Obligāts ievades lauks. Jānorāda: 
- precīza un konspektīva  informācija par neatbilstības būtību  
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- Informācija par CFLA turpmāko rīcību un procesa stadiju; 
- Gadījumos, kad ir mainīts finanšu korekcijas apmērs, lauks jāpapildina ar 

skaidrojumu, kāpēc tas mainīts; 
- Gadījumos, kad korekcija ir piemērota saskaņā ar VI vadlīniju Nr.2.7 

5.pielikuma vispārīgajiem punktiem (41.-44. punkti), šajā laukā ir jānorada 
pamatojums, kāpēc netika piemērots kāds no citiem VI vadlīnijās Nr.2.7 
atrunātajiem punktiem;  

- Jānorāda informācija par summu, no kuras rēķināta finanšu korekcija 
Šī informācija regulāri jāaktualizē atkarībā no veiktajām darbībām.  
!Skatīt detalizētas norādes Biznesa RG 3.7. sadaļā 

Neatbilstības statuss Obligātas ievades lauks. Izvēlne ar neatbilstības statusiem, kas sastāv no zemāk 
uzskaitītajām vērtībām: 

 Anulēta: jānorāda gadījumos, kad pārsūdzības izskatīšanas rezultātā vai citos 
gadījumos sākotnēji pieņemtais lēmums par neatbilstību ir mainīts un tā ir 
atcelta. Kļūdaini ievadītu neatbilstību dzēšana/anulēšana notiek atbilstoši 
2.9.sadaļā aprakstītajai kārtībai. 

 Apstiprināta: jānorāda, kad ir pieņemts lēmums par neatbilstību un nosūtīta 
vēstule finansējuma saņēmējam. !Neatbilstība ar statusu “Apstiprināta” nav 
vairs labojama. 

 Izskatīšanā: jānorāda, kad tiek konstatēta neatbilstība, bet vēl nav pieņemts 
lēmums; 
o Slēgta: Neatbilstības lietu slēdz, ja visi NVI ir atgūti, visi citi gadījumi, kad 

neatbilstību var slēgt, lai gan NVI nav atgūti ir aprakstīti Biznesa RG 3.7. 
sadaļā. 

Ja neatbilstība ir sadalīta vairākās daļās (ar vienu numuru), tad nedrīkst slēgt vienu 
atsevišķu neatbilstības daļu. Atzīmēt Slēgts var tikai tad, kad visa neatbilstība 
kopumā ir slēgta. Jāatceras, ka, atzīmējot Slēgts, visas pārējās neatbilstības daļas arī 
tiks atzīmētas kā slēgtas.  

Iestāde, kas atklājusi 
neatbilstību 

Izvēlne ar iestādēm: 

 ES institūcija 

 RI 

 SEI 

 SI 

 VI  

 AI 

 Cita 

Pirmo reizi saņemtās 
informācijas datums 

Obligātas ievades lauks. Jānorāda datums, kad pirmo reizi saņemta informācija par 
neatbilstību (piemēram, MP iesniegšanas datums vai pārbaudes projekta 
īstenošanas vietā datums).  

Lēmuma 
pieņemšanas datums 

Obligāti aizpildāmais lauks, izņemot gadījumus, kad neatbilstības veids ir “Aizdomas 
par krāpšanu” 
Jānorāda konkrētā lēmuma pieņemšanas datums. Jānorāda: 
1. Vēstules par maksājumu veikšanu/ MP apstiprināšanu ar NVI vai  
2. Vēstules par NVI atgūšanu civiltiesiskā kārtā nosūtīšanas datums. 

Atklāšanas metode  Obligātas ievades lauks. Izvēlne ar neatbilstības atklāšanas metodēm, kas satur 
zemāk uzskaitītās vērtības: 

 Cits veids 

 Eiropas Komisijas audits 

 Eiropas Revīzijas palātas audits 

 ES fondu vadības un kontroles sistēmas audits 

 Iekšējais audits 

 Iepirkuma pirmspārbaudes 

 Informācija saņemta no finansējuma saņēmēja 

 MP pārbaude 

 Pārbaude projekta īstenošanas vietā 

 Revīzijas iestādes  darbību revīzijas 
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 Sertifikācijas iestādes pārbaudes 

 SI izlases veida iepirkuma pārbaude 

 Trešās personas informācija 

 Vadošās iestādes konstatējums uzraudzības un kontroles pasākumu ietvaros.  

 VB iestāžu paziņotie nedeklarējamie izdevumi 
Ja laukā “Atklāšanas metode” ir izvēlēta vērtība “Pārbaude projekta īstenošanas 
vietā”, tad formā papildus tiek attēlota tabula ar projekta PPĪV pārbaudēm. Pie 
tabulas tiek attēlota poga <…>, kuru nospiežot, pārbaužu tabulā tiek iekļautas 
projektā reģistrētās PPĪV pārbaudes statusā “Procesā” vai “Izpildīts” ar rezultātu “Ar 
iebildumiem” vai “Negatīvs”. 

Revīzijas ietvaros 
Konstatētais trūkums 

Izkrītošā saraksta lauks, kas satur visus sertificēto izdevumu revīziju laikā 
konstatētos trūkumus un vērtību “Trūkums novērsts revīzijas laikā”. Lauks tiek 
attēlots un ir obligāti aizpildāms, ja laukā “Atklāšanas metode” ir izvēlēta vērtība 
“Revīzijas iestādes darbību revīzija”. 

Līgums, kuram 
konstatēta 
neatbilstība 

Izvēlne ar vērtībām (līgumu nosaukumiem) no MP sadaļā Līgumi B5 ievadītajiem 
līgumiem un vērtības “Neatbilstība nav piesaistīta konkrētam iepirkuma līgumam” 

Līguma summa, no 
kuras tiek rēķināta 
finanšu korekcija 

Ierobežota zīmju skaita lauks līguma summas ievadei, no kuras tiek rēķināta finanšu 
korekcija 

Finanšu korekcija 
 

Izvēlne ar zemāk uzskaitītajām vērtībām: 

 100%; 

 25%; 

 10%; 

 5%; 

 2%; 

 Noteikts apjoms - Lieto gadījumos, kad netiek piemērota proporcionālā finanšu 
korekcija atbilstoši VI vadlīnijām Nr.2.7  vai par neatbilstoši veiktiem tiek atzītas 
konkrētas pozīcijas izmaksas, kā arī gadījumos, kad NVI tiek noteikti pēc 
formulas, vai nosakot paveikto darbu proporciju u.tml. 

!Ja tiek piemērota finanšu korekcija par konkrētu summu no noslēgtā līguma, 
datu laukā „Finanšu korekcija” jānorāda „Noteikts apjoms” nevis „100%”. 

Turpmākā rīcība Lauku aizpilda īpašos gadījumos, piemēram, aizdomu par krāpšanu gadījumos, 
norādot informāciju par komunikāciju ar tiesībsargājošām iestādēm, ja SI plāno 
turpināt sekot tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanai. Tāpat maksātnespējas vai 
likvidācijas procesu gadījumos jāsniedz informācija par turpmāko rīcību gadījumos, 
kad, veicot visus piemērojamos līgumiskos un juridiskos pasākumus neatbilstoši 
veikto izdevumu atgūšanai, finansējums netika atgūts/tika atgūts daļēji. 

Vadlīniju punkts Jānorāda atsauce uz VI vadlīniju Nr.2.7 punktu no pieejamās izvēlnes. Obligāti 
aizpildāms lauks, ja laukā “finanšu  korekcija” tika izvēlēta procenta (%) vērtība. 

Neatbilstības summa 
EUR - Kopā 

Summa automātiski tiek aprēķināta atbilstoši laukā “Finanšu korekcija” norādītajam 
apjomam no līguma summas, kas ir norādīta laukā “Līguma summa”, no kuras tiek 
rēķināta korekcija. Lauks ir manuāli labojams. 

Atgūstamā summa - 
Kopā 

Ierobežota garuma manuālie ievadāms cipara lauks. Ja šajā laukā tiek labota 
ievadītā vērtība, tad laukā “Nedeklarētā” tiek uzstādīta noklusētā vērtība 0.00 

Atgūstamā summa - 
Deklarētā 

Ierobežota garuma manuālie ievadāms ciparu lauks. Ja šajā laukā tiek labota vērtība, 
tad laukā “Kopā” un “Nedeklarētā” tiek uzstādīta noklusētā vērtība 0.00 

Atgūstamā summa - 
Nedeklarētā 

Ierobežota garuma manuālie ievadāms ciparu lauks. 

Atlikusī summa Sistēma automātiski aprēķina starpību no kolonnā “Kopā” (kopsummas) atņemot 
“Atgūstamā summa” kopsummu 

Statuss Automātiski tiek attēlots atgūtā maksājuma statuss 

Piezīmes Datu lauks piezīmēm 

NVI atskaitīti no 
līguma attiecināmo 

Lauks, kur veikt atzīmi, ka NVI atskaitīti no līguma attiecināmo izmaksu summas. 
Jāieliek atzīmi tad, kad par neatbilstības summu ar līguma grozījumiem ir 
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izmaksu summas samazinātas līguma attiecināmās izmaksas, tādā veidā var redzēt, ka par 
neatbilstības summu ir samazinātas projekta attiecināmas izmaksas 

Iekļauts ziņojuma 
EK/OLAF 

Lauks, kur veikt atzīmi, kad neatbilstība  jāiekļauj EK/ OLAF atskaitē IMS sistēmā. 
Lauku aizpilda gadījumos, kas noteikti VI vadlīniju Nr. 2.7 sadaļā “Ziņošana par 
konstatēto neatbilstību EK/OLAF” 

Nepieciešams dalīties 
ar EK 

Manuāli norādāma izvēles rūtiņa 

Neatbilstību 
konstatēja REI 

Manuāli norādāma izvēles rūtiņa 

Attiecas uz 71 punktu Uz konstatētu neatbilstību ir attiecināms Regulas  Nr.1303/2013  71.pantā 
paredzētais regulējums. Manuāli norādāma izvēles rūtiņa 

 
Pēc ieraksta saglabāšanas, sistēma izveido jaunas sadaļas “Neatbilstības ziņojumi” un “Atgūtās 
summas”. 

 Sadaļā “Neatbilstības ziņojumi” ir iespējams pievienot failu ierakstu, nospiežot <Atlasīt 
failu>. Pēc faila atlasīšanas, ir nepieciešams nospiest <Pievienot> un tad <Saglabāt>; 

 Sadaļā <Atgūtās summas> konkrētajai neatbilstībai ir iespējams ievadīt informāciju par 
atgūtajām neatbilstības summām. 

15.2 Neatbilstības ziņojumi 

Atverot neatbilstības  sadaļu Neatbilstības ziņojumi, lietotājam,  brīvi ir iespējams pievienot un 
apskatīt ar neatbilstību saistītos dokumentus. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 
Dokumentu failu augšupielāde. 

15.3 Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana 

Atverot neatbilstības ieraksta  sadaļu Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana, tiek 
attēlots saraksts ar neatgūstamās summas sadalījumu pa finansējuma avotiem. Tabulā ir 
iekļauti visi projektā reģistrētie maksājumu pieprasījumi, kuros ir atzīmēts, ka periodā ir veikti 
izdevumi. 

 
12-2 Neatbilstību summas sadalījums un atgūšana 

Formā tiek attēlota tabula ar šādām kolonnām: 

Datu lauks Apraksts 
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Numurs Automātiski tiek norādīts MP numurs. 

Statuss Automātiski tiek attēlots MP statuss – Deklarēts, ja MP atrodas kādā no statusiem  
(Iesniegts EK, Daļēju apmaksāts, Apmaksāts) vai Nedeklarēts, ja maksājums atrodas 
kādā citā statusā. 

Grāmatvedības 
gads 

Automātiski tiek attēlots grāmatvedības gads un tā kārtas numurs, kurā konkrētais 
maksājumu pieprasījums ir iekļauts MPEK (maksājumu pieteikums atrodas statusā 
“Iesniegts EK”, “Daļēji apmaksāts” vai “Apmaksāts”). 

Nesaistīts MP Izvēles rūtiņa, kas tiek automātiski atzīmēta tiem maksājumu pieprasījumiem, kuri nav 
saistīti ar atvērto neatbilstību (maksājuma pieprasījumā nav reģistrēti rēķini ar 
neatbilstoši veiktiem izdevumiem šajā konkrētajā neatbilstībā). 

Ieturēta Automātiski tiek attēlots grāmatvedības gads un tā kārtas numurs, kurā konkrētais 
maksājumu pieprasījums ir ieturēts (pēc tam, kad iepriekšējos MPEK tas ir bijis 
izkļauts). 

Sadalījums pa 
finanšu avotiem 

Katram MP tiek uzrādīts bloks ar sadalījumu pa projekta finansējuma plānā 
norādītajiem finansējuma avotiem. 

Neatbilstību 
summa - Kopā 

Automātiski tiek attēlota neatbilstības kopsumma, summējot kolonnās Deklarētā un 
Nedeklarētā ievadītās summas. 

Neatbilstību 
summa - Deklarētā 

Ja neatbilstības datos ir norādīts līgums, tad automātiski tiek aprēķināta neatgūstamā 
summa no attiecīgajiem deklarēto maksājumu pieprasījumu rēķiniem, kuros ir 
norādīts atbilstošais līgums, summu pareizinot ar projekta budžetā norādīto finanšu 
korekcijas procentu. Automātiski aprēķināto summu var manuāli labot. Ja 
neatbilstības datos nav norādīts līgums, tad šī summa ir manuāli ievadāma. 

Neatbilstību 
summa - 
Nedeklarētā 

Ja neatbilstības datos ir norādīts līgums, tad automātiski tiek aprēķināta neatgūstamā 
summa no attiecīgajiem nedeklarēto maksājumu pieprasījumu rēķiniem, kuros ir 
norādīts atbilstošais līgums, summu pareizinot ar projekta budžetā norādīto finanšu 
korekcijas procentu. Šo automātiski aprēķināto summu var manuāli labot. Ja 
neatbilstības datos nav norādīts līgums, tad šī summa ir manuāli ievadāma. 

Atgūtā summa Automātiski tiek attēlotas atgūtās summas (ar ievadītu atgūšanas datumu) no lapiņas 
“Atgūtās summas”. 

Iekļauts KS - Gads Automātiski tiek attēlots grāmatvedības gada kārtas numurs, kurā attiecīgais 
maksājuma pieprasījums ir iekļauts kontu slēgumā. 

Iekļauts KS - 
Summa 

Automātiski tiek uzrādīta kontu slēgumā iekļautā maksājumu pieprasījuma summa. 

Tabulas pirmajās rindās tiek aprēķinātas neatbilstības summu un atgūto summu kopsummas, 
gan arī kopsummas griezumā pa finansējuma avotiem. 

15.4 Atgūtās summas 

Sadaļā “Atgūtās summas” tiek ievadīti dati par atgūtajām summām konkrētai neatbilstībai. 
Datus ir iespējams ievadīt, gan, ja ir ievadīta konkrētā neatbilstība un tai  ir tikusi izveidota 
apakšsadaļa “Atgūtās summas”, gan bez sasaistes ar kādu konkrētu neatbilstību. 

Sadaļā ir redzams reģistrs ar visām izveidotajiem Atgūtās summas ierakstiem. Dati tiek attēloti 
zemāk redzamās tabulas veidā. Atgūtās summas, kas nav apstiprinātas pēc “4 acu principa”, 
tabulā tiek iekrāsotas dzeltenā krāsā. 

Atverot neatbilstības ieraksta sadaļu Atgūtās summas, tiek attēlots saraksts ar atgūtajiem 
maksājumiem.  
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12-3 Atgūto summu attēlojums 

Tabula satur zemāk uzskaitītās kolonas (vērtības tiek ievadītas Atgūtās summas ievades formā): 

Datu lauks Apraksts 

Plānotais atgūšanas datums Datuma ievades lauks 

Atgūšanas veids Atgūtās summas atgūšanas veids 

Kopā Deklarēto un nedeklarēto lauku kopsumma 

Deklarēts Atgūtās summas daļa, kas ir deklarēta 

Nedeklarēts  Atgūtās summas daļa, kas nav deklarēta 

Ieturēts no MP Apraksts no lauka ieturēts no MP 

Atgūšanas datums Atgūšanas datums 

Jaunu ierakstu tabulā var pievienot, nospiežot <Pievienot>. Pēc pogas nospiešanas, parādās 
sadaļa ar zemāk uzskaitītajiem laukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Plānotais atgūšanas datums Lauks datuma ievadei. 

Atgūšanas veids Obligāti aizpildāms lauks - Izvēlne ar atgūšanas veidiem, kas satur zemāk 

Gadījumā, ja viena neatbilstība attiecas uz vairākiem projektiem (piemēram,  
neatbilstība konstatēta sadalītajā iepirkumā), katrā projektā, uz kuru ir attiecināms 
konstatētais pārkāpums, jāievada atsevišķa neatbilstība ar savu numuru par summu, kas 
aprēķināta no iepirkuma daļas, kas attiecināma uz konkrēto projektu.  
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uzskaitītās vērtības: 

 Ieturēts no MP 

 Labprātīga atmaksa 

 Anulēts 

 Bankrots 

 Maksātnespēja 

 Atmaksa 

 Norakstīšana 

 Avansa atmaksa; 

 Deklarējamā avansa atmaksa 

 Avansa atmaksa-neatbilstība 

 Ieturēts, samazinot projekta attiecināmās izmaksas 

 Atgūšana pēc NVI ieturēšanas no EK deklarētajiem izdevumiem 

 Izdevumu segšana 

 Atgūšana no cita ES fonda projekta, kuru īstenojis FS 

 Neatgūst 

Nav iespējams atgūt Izvēles rūtiņa, kur norāda, ka atgūstamo summu vai tās daļu nav iespējams 
atgūt. 

Piezīmes Manuāli ievadāms ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei. 

Atgūtā summa Tabulā ir jāievada konkrētās neatbilstības ietvaros atgūtās summas. 
Atgūtās summas ir jāievada sadalījumā pa finansējuma avotiem un 
sadalījumā pa deklarētām un nedeklarētām. Tabulā pirmajā rindā sistēmā 
automātiski tiek aprēķināta visu individuālo deklarētu un nedeklarētu 
ierakstu kopsumma un tabulas pirmajā kolonā sistēma aprēķina 
kopsummas pa finansējumu avotiem. Pretī finansējuma avotiem ir 
redzams procentuāls finansējuma avotu sadalījums. 

Ieturēts no MP Brīvā teksta ievades lauks ar ierobežotu zīmju skaitu. 

Atgūšanas datums Datuma ievades lauks. 

Atgūtā summa (lauki Kopā, Deklarēts, Nedeklarēts) tiek attēlota griezumā pa finansējuma 
avotiem, kas ir norādīti finansēšanas plānā.  

Apakšsadaļā “Atgūtās summas” norāda atgūšanas datumu, veidu, summu EUR un maksājumu, 
no kura summa ieturēta (ja attiecināms). Saglabā datus. Pēc tam uzspiežot uz ikonas salabo 
atgūtās summas sadalījumu pa finansējuma avotiem (ja nepieciešams).  

Formas sadaļā Augšupielādētie faili, lietotājam ir iespējams pievienot ar neatbilstības atgūto 
summu saistīto dokumentāciju. Dokumentu augšupielāde ir aprakstīta sadaļā 2.8 Dokumentu 
failu augšupielāde. 
 
Papildus informācija: 

 Pārsūdzību gadījumā, ja visi NVI atzīti par attiecināmiem izdevumiem, summa sistēmā ir 
ievadāma ar mīnuss zīmi. Ja atgūtais jau bija ievadīts, tad atgūstamajam maksājumam 
nomaina atgūšanas veidu uz "Anulēts". 

 Gadījumā, , ja nav iespējams nodrošināt izdevumu ieturēšanu no projekta maksājuma 
pieprasījuma, un vienam projektam vienas neatbilstības dēļ NVI summa nepārsniedz 250 
EUR, KP VIS ir jāievada neatbilstība, noradot atgūšanas veidu “Norakstīšana”. Par šādiem 
gadījumiem CFLA jāinformē SEI. 

15.5 Ziņošana OLAF 

Ja neatbilstības pamatdatos laukā “Iekļauts ziņojumā EK/OLAF” ir izvēlēta kāda no vērtībām – 
“Ir jāziņo OLAF” vai “Bija jāziņo OLAF” – tad neatbilstību formā papildus tiek attēlota sadaļa 
“Ziņošana OLAF”, kurā tiek attēlots saraksts ar visiem projekta ietvaros nosūtītajiem 
ziņojumiem OLAF. 
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Lai pievienotu informāciju par jaunu ziņojumu OLAF, nepieciešams nospiest pogu <Pievienot>. 
Tiks atvērta forma jauna ziņojuma ievadei: 

Datu lauks Apraksts 

Jāziņo EK par progresu Manuāli atzīmējama izvēles rūtiņa. 

Neatbilstības numurs Automātiski tiek attēlots neatbilstības reģistrācijas numurs. 

Gads Jānorāda ziņošanas gads. Pieejama izvēlne no 2014.gada līdz 2023.gadam. 

Ceturksnis Jānorāda ziņošanas ceturkšņa kārtas numurs – 1, 2, 3 vai 4. 

Atsauces numurs – OLAF (IMS) Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. 

Ziņošanas EK/OLAF datums Jānorāda ziņošanas datums. 

Saite uz informāciju IMS Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. 

Piezīmes Manuāli aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. 

15.6 Nokavējuma naudas aprēķins 

Atverot neatbilstības ieraksta datus labošanas režīmā, lietotājam neatbilstības ekrāna formā 
papildus tiek attēlota lapiņa “Nokavējuma naudu aprēķins”, kur ir iespējams aprēķināt 
nokavējuma naudas lielumu un aplūkot iepriekš aprēķinātās nokavējuma naudas. 

 

Lai aprēķinātu nokavējuma naudu, ir nepieciešams nospiest pogu <[+] Pievienot vēl vienu 
ierakstu>. Nokavējumu naudu tabulā tiks pievienots jauns labojams ieraksts ar šādiem 
ievadlaukiem: 

Datu lauks Apraksts 

Nokavētais periods - Sākums Norāda perioda sākuma datumu. 

Nokavētais periods - Beigas Norāda perioda beigu datumu. 

Neatmaksātā summa Jānorāda neatmaksātā summa. 
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Kavētās dienas kopā Automātiski attēlo dienu skaitu par laika periodu no nokavētā perioda 
sākuma līdz nokavētā perioda beigu datumam. 

Nokavējuma nauda Automātiski aprēķina nokavējuma naudu pēc šāda algoritma – (Kavētās 
dienas kopā / 365)*0,06 *Neatmaksātā summa. Nokavējuma nauda 
tiek aprēķināta ne lielāka, kā 10% no Neatmaksātā summa. 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks komentāra ievadei. 

15.7 Neatbilstības pārsūdzēšana 

 Neatbilstības pārsūdzības pievienošana 

Projekts  Neatbilstības un atgūšana  atvērt neatbilstības ierakstu  Pārsūdzības  
Pievienot 
 
Neatbilstību, kas atrodas statusā “Apstiprināts”, ir iespējams apstrīdēt VI vai pārsūdzēt tiesā. 
Lai ievadītu informāciju par apstrīdētu/pārsūdzētu neatbilstību, neatbilstības pamatdatos ir 
jānospiež poga <Neatbilstība apstrīdēta / pārsūdzēta>.  

Ja neatbilstībai nav reģistrēta neviena pārsūdzība, tad tiks atvērta forma jaunas pārsūdzības 
ievadei: 
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Datu lauks Apraksts 

Neatbilstības numurs Automātiski tiek attēlots neatbilstības, kura tiek pārsūdzēta, identifikācijas 
numurs. 

Statuss Jānorāda viena no pieejamām vērtībām “Izskatīšanā” vai “Lēmums”. 

Pārsūdzības iestāde Jānorāda viena no pieejamām vērtībām “Tiesa” vai “Vadošā iestāde”. 

Pārsūdzības tiesas nosaukums Jānorāda tiesas nosaukums. Lauks tiek attēlots tikai tad, ja laukā 
“Pārsūdzības iestāde” tika izvēlēta vērtība “Tiesa”. 

Pārsūdzības lēmuma datums Jānorāda pārsūdzības lēmuma datums. Lauks ir obligāti aizpildāms, ja laukā 
“Statuss” tika izvēlēta vērība “Lēmums”. 

Pārsūdzības veids Jānorāda atbilstošā vērtība:  

 Sadarbības iestādes lēmumu negrozīt  

 Sadarbības iestādes lēmumu atcelt  

 Izdot satura ziņā citu lēmumu 

Neatbilstības datu korekcijas 

Neatbilstības veids Obligāti jānorāda viens no klasifikatorā pieejamiem Neatbilstības veidiem. 
Pēc noklusējuma ir izvēlēts neatbilstības pamatdatos norādītais 
neatbilstības veids. 

Iepirkuma normu pārkāpums Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora “Pārkāpums”. 
Lauks tiek attēlots, ja laukā “Neatbilstības veids” ir norādīta vērtība 
“Iepirkuma vai konkurences pārkāpums”. Pēc noklusējuma ir izvēlēts 
neatbilstības pamatdatos norādītais iepirkuma normu pārkāpums.  

Neatbilstības būtība un 
turpmākā rīcība 

Obligāti aizpildāms ierobežota garuma teksta lauks. Pēc noklusējuma ir 
attēlots neatbilstības pamatdatos ievadītais neatbilstības būtības un 
turpmākās rīcības apraksts. 

Iestāde, kas atklājusi 
neatbilstību 

Automātiski tiek attēlota neatbilstības pamatdatos norādītā iestāde, kas 
atklājusi neatbilstību, lauks nav labojams. 

Pirmo reizi saņemtās 
informācijas datums 

Automātiski tiek attēlots neatbilstības pamatdatos norādītais pirmo reizi 
saņemtās informācijas datums, lauks nav labojams. 

Lēmuma pieņemšanas datums Automātiski tiek attēlots neatbilstības pamatdatos norādītais datums, kad 
tika pieņemts sākotnējais lēmums. Lauks nav labojams. 

Atklāšanas metode Automātiski tiek attēlota neatbilstības pamatdatos norādītā neatbilstības 
atklāšanas metode. Lauks nav labojams. 

Līgums, kur konstatēta 
neatbilstība 

Automātiski tiek attēlots neatbilstības pamatdatos norādītais līgums, kurā 
neatbilstība konstatēta. Lauks nav labojams. 

Līguma summa, no kuras tiek 
rēķināta korekcija 

Pēc noklusējuma ir attēlots neatbilstības pamatdatos ievadītā līguma 
summa. 

Finanšu korekcija Pēc noklusējuma ir izvēlēts neatbilstības pamatdatos norādītais finanšu 
korekcijas apmērs. 

Finanšu korekcijas 
skaidrojums 

Pēc noklusējuma satur neatbilstības pamatdatos ievadīto aprakstu. 

Vadlīniju punkts Izkrītošā saraksta lauks, kas satur vērtības no klasifikatora “Vadlīniju 
punkts”. 

Neatbilstības kopsummas 
korekcija 

Ierobežota garuma manuālie ievadāms cipara lauks. 

Deklarētās summas korekcija Ierobežota garuma manuālie ievadāms cipara lauks. 

Nedeklarētās summas 
korekcija 

Ierobežota garuma manuālie ievadāms cipara lauks. 

Piezīmes Ierobežota garuma teksta lauks piezīmju ievadei. 

NVI atskaitīti no līguma 
attiecināmo izmaksu summas 

Pēc noklusējuma satur neatbilstības pamatdatos ievadīto pazīmi. 

Iekļauts ziņojumā EK/OLAF Pēc noklusējuma satur neatbilstības pamatdatos izvēlēto vērtību. 

Nepieciešams dalīties ar EK Pēc noklusējuma satur neatbilstības pamatdatos ievadīto pazīmi. 

Neatbilstību konstatēta REI Pēc noklusējuma satur neatbilstības pamatdatos ievadīto pazīmi. 
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 Pārsūdzību saraksts 

Ja neatbilstībai ir reģistrēta vismaz viena pārsūdzība, tad neatbilstības datos tiek attēlota sadaļa 
“Pārsūdzības”. Atverot šo sadaļu, tiek attēlota tabula ar visām neatbilstībai reģistrētajām 
pārsūdzībām.  

Pārsūdzību tabula satur šādas kolonnas: 
Neatbilstības numurs – automātiski tiek attēlots pārsūdzētās neatbilstības numurs; 
Pārsūdzības iestāde – automātiski tiek attēlots iestādes, kurā pārsūdzība iesniegta, 
nosaukums; 
Statuss – automātiski tiek attēlots pārsūdzības statuss. 

No šīs sadaļas arī ir iespējams pievienot jaunu pārsūdzību nospiežot pogu <Pievienot>. 

Ja pārsūdzības dati ir saglabāti, tad papildus tiek rādītas sadaļas Neatbilstību ziņojumi un  
Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana. Pārsūdzības sadaļā Neatbilstību ziņojumi ir 
iespējams augšupielādēt neatbilstības pārsūdzības ziņojumus atbilstoši aprakstam sadaļā 2.8 
Dokumentu failu augšupielāde. 
 
Pārsūdzības sadaļā Neatbilstības summas sadalījums un atgūšana ir iespējams ievadīt 
pārsūdzības ietvaros koriģētās neatbilstības summas sadalījumu un tās atgūšanu. 
 
Formā tiek attēlota tabula ar informāciju par neatbilstības summas sadalījumu un atgūtajām 
summām atbilstoši  aprakstam sadaļā Error! Reference source not found. Error! Reference 
urce not found.. Papildus tabulā tiek attēlota kolonna Pārsūdzība  ar sīkāku sadalījumu: 

Datu lauks Apraksts 

Kopā Automātiski tiek attēlota pārsūdzības kopsumma summējot 
kolonnās Deklarētā un Nedeklarētā ievadītās summas 

Deklarētā Manuāli aizpildāms ciparu lauks 

Nedeklarētā Manuāli aizpildāms ciparu lauks 

 
Papildus tabulā tiek attēlota kolonna Kopā  ar sīkāku sadalījumu: 

Datu lauks Apraksts 

Kopā  Automātiski tiek attēlota pārsūdzības kopsumma summējot 
kolonnās Deklarētā un Nedeklarētā ievadītās summas 

Deklarētā  Automātiski tiek aprēķināta kolonnās Neatbilstības summa  

 Deklarētā un Pārsūdzība  Deklarētā vērtību kopsumma 

Nedeklarētā  Automātiski tiek aprēķināta kolonnās Neatbilstības summa  

 Nedeklarētā un Pārsūdzība  Nedeklarētā vērtību kopsumma 

 

15.8 Atgūtās summas pievienošana bez neatbilstības 

Lai pievienotu projektam atgūto summu, kas ir atgūta bez neatbilstību, virs tabulas ir jānospiež 
poga <Pievienot atgūto summu>, tiek atvērta forma, kas satur ievadlaukus jaunas atgūstamās 
summas ievadīšanai identiski tam, kā tas ir aprakstīts sadaļā “Error! Reference source not 
ound. summas”.  
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16 DOKUMENTI 

Informatīvā sadaļā vienkopus pieejama visa konkrētā projekta attiecīgajās sadaļās pievienotā 
dokumentācija. Tā ir strukturēta šādās daļās: 

Mapes nosaukums Apraksts 

Iepirkumu plāni Apkopoti iepirkuma plāni 

Līgums un grozījumi Apkopoti līgums par projekta īstenošanu un līguma grozījumi 

Citi Pārējie pievienotie dokumenti 

Projekta veidlapa apkopoti visi papildus dokumenti, kas pievienoti projekta iesniegumam 

MP apkopoti visi maksājuma pieprasījumiem pievienotie dokumenti (sadalījumā 
pa MP); 

Projekta vērtēšanas 
dokumentācija 

apkopota ar projekta vērtēšanu saistītā dokumentācija; 

Pārbaudes apkopoti visi pārbaudēm pievienotie dokumenti (sadalījumā pa pārbaudēm). 

Sadaļa ir tikai informatīva un tajā nav iespējams augšupielādēt jaunus dokumentus (tos var 
pievienot tikai pie konkrētām sadaļām). 
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17 ATSKAITES 

 
15-1. Atskaites 

Visas sistēmā esošās atskaites var sagatavot atverot galvenās rīkjoslas sadaļu “Atskaites”. Visas 
atskaites tiek veidotas pēc līdzīga principa. Tajās tiek attēloti atlases parametros izvēlētie 
atlases kritēriji, atskaites nosaukums, kā arī rīkjosla ar pieejamām standarta darbībām. 

Pēc atskaites izveidošanas, atskaites augšā ir pieejama atskaites rīkjosla ar šādām ikonām: 

 

Teksta laukā norādot nepieciešamo vērtību un noklikšķinot 
ar peles kreiso taustiņu uz saites <Find> sistēma sameklēs 
pirmo vietu, kur ir norādīta meklētā frāze. Ar peles kreiso 
taustiņu noklikšķinot uz saites <Next> sistēma atradīs 
nākamo meklēto frāzi atskaitē. 

 
Iespēja pārnest atskaiti uz cita veida formātu (piemēram, 
MsExcel vai Acrobat (PDF) faila veidā). Izvēles sarakstā ar 
peles kreiso taustiņu jānoklikšķina uz vēlamā faila formāts. 

 
Noklikšķinot uz šīs ikonas atskaites dati tiks atjaunoti. 

 
Noklikšķinot uz šīs ikonas atskaite tiks izdrukāta. 

17.1 Veiktie maksājumi 

Atskaite “Veiktie maksājumi”  sniedz kopsavilkumu par veiktajiem maksājumiem fondu 
griezumā visa plānošanas perioda laikā, vai arī par noteiktu laika periodu. Pārskatā nav 
iekļauti nedeklarējamie avansa maksājumi. 

 
15-2. Atskaites “Veiktie maksājumi”  parametri 

Lai izveidotu atskaiti laukā “ES fonds” obligāti jāizvēlas vienu no pieejamiem fondiem, vai fondu 
kombinācijām. Sagatavotā atskaite apkopos noteiktajā pārskata periodā veiktos maksājumus, 
sadalot izmaksāto finansējumu pa avotiem. Gadījumā, ja laukā “Atskaites periods” netika 
izvēlētas konkrētas vērtības (netika noteikts konkrēts pārskata periods), atskaite atgriezis visus 
uz atskaites sagatavošanas datumu pieejamus datus.  

Atskaiti var papildināt ar MP veidiem un numuriem, kā arī informāciju par to, vai FS ir valsts 
budžeta finansētā institūcija, veicot atzīmi attiecīgajos laukos. Atskaites parametros pēc 
noklusējuma ir atzīmēts lauks “Rādīt tikai prioritāros virzienus”, noņemot atzīmi no šī lauka, 
tabulā pie katra projekta tiks atspoguļoti arī SAM un SAM pasākumu numuri.  
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17.2 Pārskats par projektiem 

Atskaite “Pārskats par projektiem” sniedz kopsavilkumu par projektu pamatdatiem, tajos 
iesaistītajiem sadarbības partneriem, īstenošanas vietu; kopējo summu; attiecināmiem 
izdevumiem 

 
15-3. Atskaites “Pārskats par projektiem”  parametri 

Atskaites atlases parametri nav obligāti, lai sagatavotu atskaiti. Pārskata periods veidosies 
automātiski par datiem uz pārskata sagatavošanas dienu. Ja lietotājs laukā “Datums” norāda 
datumu, atskaite parādīs tikai tos projektus, kuri tika iesniegti līdz norādītajam datumam un 
kolonnā “Statuss” būs norādīts tas statuss, kas bija piešķirts projektam līdz norādītajam 
datumam. Piemēram, projekts tika iesniegts 15.janvāri un apstiprināts 15.aprīli, šajā gadījumā:  

 ja laukā “Datums” ir norādīts 30.aprīls, šim projektam atskaitē būs norādīts statuss 
“Apstiprināts”; 

 ja laukā “Datums” ir norādīts 31.janvāris, šīm projektam atskaitē būs statuss “iesniegts”; 

 ja laukā “Datums” ir norādīts 31.decembris, šīs projekts atskaitē neparādīsies vispār. 

Sagatavojot atskaiti, pēc nepieciešamības var atlasīt datus par konkrēto PV/SAM/SAM 
pasākumu. Tāpat var atfiltrēt tiki projektus, kuriem ir piešķirts konkrēts statuss (piemēram, 
tikai īstenojamus projektus, jeb projektus statusā “Līgums”). Kopējo projektā paredzēto 
finansējumu var sadalīt pa finansēšanas avotiem.  

17.3 Pārbaudes projekta īstenošanas vietā 

Atskaite “Pārbaudes projekta īstenošanas vietā” ir kopsavilkums par plānotajām/veiktajām 
pārbaudēm projekta īstenošanas vietā. Atskaitei vairāki atlases parametri, kuri ļauj atlasīt datus 
pēc PV, pārbaudes statusa, pārbaudes veida, kā arī pārbaudes veicēja, atbildīgas personas, 
pārbaudes rezultātiem un citiem parametriem. Var atlasīt datus par konkrēto laika periodu 
(izvēloties datumu laukā “Plānotais/sākuma datums”, bet pēc noklusējuma tiek rādītas visas 
ieplānotas un veiktas pārbaudes.   

Atskaite pēc noklusējuma rāda šādas kolonas:  

 Projekta numurs 

 Finansējuma saņēmējs 

 Finansējuma saņēmēja reģ. nr. 

 Riska novērtējums 

 PPĪV numurs 

 Plānotais pārbaudes datums 

 Pārbaudes statuss 

 Pārbaudes Sākuma datums 

 Pārbaudes rezultāts 
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 Konstatēto atkāpju skaits 

 Atbildīgais darbinieks 

Pēc nepieciešamības lietotājs var papildināt atskaiti ar citām lietotājam aktuālām kolonā, 
veicot atzīmes sadaļā “Rādīt kolonas”: 

 
15-4. Atskaites “Pārbaudes projekta īstenošanas vietā”  papildus kolonnas 

17.4 Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm 

Atskaites “Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm” sniedz kopsavilkumu par veiktajām 
iepirkuma pārbaudēm, ar iespēju atlasīt datus pēc noteikta prioritārā virziena, kā arī iekļaut 
datus par pārbaudē iegūtajiem rezultātiem u.c. informāciju. Atlases parametri ir līdzīgi atskaitei 
Pārbaudes projekta īstenošanas vietā. Datus var atlasīt arī pēc iepirkuma procedūras veida, 
izvēloties vienu vai vairākus veidus. Tāpat ir iespēja papildināt atskaiti ar kolonām: 

 
15-5. Atskaites “Pārskats par projekta iepirkuma pārbaudēm”  papildus kolonnas 

17.5 Finanšu progress prioritārajos virzienos  

Kopsavilkums par ES fondu atbalstam apstiprināto projektu kopējām attiecināmajām, 
publiskajām attiecināmajām izmaksām, apstiprināto maksājumu pieprasījumu summām un 
projektu skaitu prioritāro virzienu griezumā. Atskaiti var uztaisīt par datiem uz konkrētu 
datumu, bet pēc noklusējuma (ja laukā “Datums” datums nav atzīmēts) atskaite parāda visus 
datus, kas ir pieejami uz atskaites sagatavošanas datumu. 

17.6 Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu 
projektiem reģionu dalījumā  

Kopsavilkums par KP VIS ievadīto projektu skaitu un paredzēto finansējumu teritoriālā dalījuma 
griezumā (reģioni, novadi vai pilsētas).  
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15-6. Atskaites “Atskaite par 2014.-2020.gada plānošanas perioda Kohēzijas politikas fondu 

projektiem reģionu dalījumā”  parametri 

Var atlasīt informāciju tikai par projektiem konkrētajos statusos (piemēram, “Līgums” un  
“Pabeigts”), veicot vienu vai vairākas atzīmes laukā “Statuss”. Pēc nepieciešamības var atlasīt 
tikai ES fondu finansējuma daļu, kā arī pievienot kolonu ar projektos izmaksātā finansējuma 
apjomiem.  

17.7 Saimnieciskās darbības 

Kopsavilkums par finanšu progresu intervenču kategorijās, attiecināmajām izmaksām un 
projektu kopskaitu. Var atlasīt informāciju par konkrētiem PV, nospiežot pogu <Rādīt visus 
ierakstus> un veicot vienu vai vairākas atzīmes izvēlnē laukā “Prioritārie virzieni”  

 
15-7. Atskaites “Saimnieciskās darbības” datu sadalījums PV līmenī 

Statusa tabula – atskaite, kurā ir apkopota informācija par ES fondu ieviešanas progresu 
pārskata periodā PV/SAM/SAMP griezumā. Tabulā ir dati par iesniegto, apstiprināto un 
īstenojamo (statusā “līgums”) projektu skaitu un tajos paredzēto finansējumu, kā arī dati par 
veiktiem maksājumiem, ņemot vērā atgūstamos neatbilstoši veiktos izdevumus (izņemot 
ieturējumus no MP). Neatbilstoši veiktos izdevumus pēc nepieciešamības var izdalīt kā 
atsevišķu kolonu.  
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15-8. Atskaites “Statusa tabula”  paramentri 

Lai izveidotu atskaiti ir nepieciešams norādīt pārskata periodu. Iepriekšējā perioda sākums 
visbiežāk būs 2014.gada 1.janvāris, jeb plānošanas perioda datums, bet ja ir nepieciešams 
pārskats par šaurāku periodu, piemēram, lai uzzinātu, cik projekti tika iesniegti un apstiprināti 
tieši 2016.gadā, var izvelties citu iepriekšējā perioda sākumu, šajā gadījumā tas būtu 2016.gada 
1.janvāris. Datums laukā “Iepriekšējā perioda beigas” nosaka, par kuru periodu atskaite 
aprēķina progresu (procentpunkti) un progresa dinamiku (procentuālais 
pieaugums/samazinājums). Piemēram, ja ir nepieciešams uzzināt progresu par gadu, tad laukā 
“Iepriekšējā perioda beigas” ir jānorāda attiecīgs iepriekšēja gada datums.  

Atskaitē ir iespējams arī izdalīt atsevišķus projektus, tomēr ņemot vērā lielu datu apjomu, šo 
funkciju ieteicams izmantot kopā ar atlasi pēc PV/SAM/SAMP, kuru var iedarbināt, nospiežot 
pogu <Rādīt atzīmētos ierakstus>. 

 

17.8 Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF) 

Atskaites  Projekta atskaites  Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF) 

Atverot sadaļu Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF), lietotājam tiek attēlota forma ar 
atskaites parametriem. 

Progress, procentpunkti (3.2., 4.2., 5.2. un 6.2. kolonas) tiek aprēķināts kā starpība starp iepriekšējā perioda procentu 
no piešķīruma un kārtējā perioda procentu no piešķīruma (3.1.,4.1.,5.1. un 6.1. kolonu vērtības). Piemēram, līdz 
janvāra beigām tika noslēgti līgumi par 20% no piešķirtā finansējuma, bet februārī noslēgto līgumu apjoms sasniedza 
25% no piešķirtā finansējuma. Progress procentpunktos ir 25%-20%=5%. 
 
Progresa dinamika (3.3., 4.3., 5.3. un 6.3. kolonas) tiek aprēķināta kā starpība starp kārtējā un iepriekšējā perioda 
vērtībām dalīta uz iepriekšējā perioda vērtību, pēc būtības tas ir pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. 
Piemēram, līdz janvāra beigām tika noslēgti līgumi par 100 milj.  euro, bet februārī noslēgto līgumu apjoms sasniedza 
150 milj. euro. Progresa dinamika ir (150-100)/100=0,5, jeb 50%. Pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo periodu, jeb 
progresa dinamika, ir 50%. 
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28. att.  Atskaites “Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF)” atlases parametri 

Formas sadaļā “Atskaites parametri” tiek attēloti šādi parametri: 

Datu lauks Apraksts 

Datums no … līdz  Datuma lauki ar iespēju norādīt datumu no kalendāra, atskaites 
perioda norādīšanai 

Rādīt tikai neaizpildītos  Izvēles rūtiņa kas norāda ka pārskatā iekļaujami dati tikai par tiem 
dalībnieku ierakstiem kuros nav aizpildīts kāds no laukiem – vecums, 
dzimums, dalījums pēc statusa darba tirgū, dalījums pēc izglītības, 
dalījums pēc mājsaimniecībām 

Dalībnieku vecums no … līdz Ciparu ievades lauks dalībnieku vecuma norādīšanai 

Dati SAM / pasākuma līmenī Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no visiem sistēmā reģistrētajiem SAM 
un SAMP nosaukumiem, kas reģistrēti zem Ieguldījumu prioritātēm 
3.4., 7.1., 7.2., 7.3., 8.2., .8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2.. 

 

Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek 
izveidota atbilstošā atskaite. 
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29. att.  Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF) atskaite 

Atskaite “Kopējie iznākuma rādītāji dalībniekiem (ESF)” satur šādu informāciju: 
 

Datu lauks Apraksts 

Rādītāja kods  Iznākuma rādītāja kods 

Rādītāja nosaukums  Iznākuma rādītāja nosaukums 

Ieguldījuma prioritātes Nr. un nosaukums  Ieguldījuma prioritātes numurs un nosaukums, par kuru 
atskaitē ir iekļauti dati 

2014, 2015, 2016 … 2023  Gadi sākot ar 2014.gadu līdz pašreiz aktuālajam gadam, par 
kuru atskaitē ir iekļauti dati 

Vīrieši KOPĀ  Summa no visu gadu vīriešu kolonnu vērtībām 

Sievietes KOPĀ  Summa no visu gadu sieviešu kolonnu vērtībām 

Kumulatīvā vērtība / KOPĀ  Summa no kolonnu “Vīrieši KOPĀ” un “Sievietes KOPĀ” 
vērtībām 

 
Atskaitē katrai ieguldījuma prioritātei un SAM/SAMP tiek uzrādīts šāds rādītāju kopums:  
 

Datu lauks Apraksts 

CO01  Bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki; 

CO02   Ilgstošie bezdarbnieki 

CO03  Neaktīvas personas 

CO04  Izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas 

CO05  Nodarbinātas personas, tostarp pašnodarbinātas personas 

CO06  Dalībnieki vecumā līdz 25 gadiem 

CO07  Dalībnieki vecumā pēc 54 gadiem 

CO08  Personas vecumā pēc 54 gadiem, kas ir bezdarbnieki, tostarp ilgstošie 
bezdarbnieki, vai izglītībā vai apmācībā neiesaistītas neaktīvas personas 

CO09  Ar pamatskolas izglītību (ISCED 1. līmenis) vai zemākā līmeņa vidējo izglītību 
(ISCED 2. līmenis 

CO10  Ar vidējo izglītību (ISCED 3. līmenis) vai pēcvidējo izglītību (ISCED 4. līmenis) 

CO11   ar augstāko izglītību (ISCED 5. līmenis līdz 8. līmenis) 

CO12  Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts 
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CO13  Dalībnieki no mājsaimniecībām, kurās neviens nav nodarbināts, ar apgādībā 
esošiem bērniem 

CO14  Dalībnieki no viena pieaugušā mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem 

CO15  Migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi. Minoritātes (tostarp sociāli atstumtās 
kopienas, piemēram, romi) 

CO16  Dalībnieki ar invaliditāti 

CO17  Citas nelabvēlīgā situācijā esošas personas 

CO18  Bezpajumtnieki vai mājokli zaudējušas personas 

CO19  Personas no lauku apvidiem 

17.9 Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF) 

Piekļuves ceļš: 
Atskaites  Projekta atskaites  Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF) 

Atverot sadaļu Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF), lietotājam tiek attēlota forma ar 
atskaites parametriem. 

 

30. att.  Atskaites “Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF)” atlases parametri 

Formas sadaļā “Atskaites parametri” tiek attēloti šādi parametri: 

Datums no … līdz Datuma lauki ar iespēju norādīt datumu no kalendāra, atskaites perioda 
norādīšanai 

Dati SAM / pasākuma līmenī Izvēles rūtiņu kopa, kas sastāv no visiem sistēmā reģistrētajiem SAM un 
SAMP nosaukumiem, kas reģistrēti zem Ieguldījumu prioritātēm 3.4., 7.1., 
7.2., 7.3., 8.2., .8.3., 8.4., 8.5., 9.1., 9.2. 

 

Norādot atskaites parametrus un nospiežot pogu <Izveidot atskaiti>, lietotājam uz ekrāna tiek 
izveidota atbilstošā atskaite. 
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31. att.  Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF) atskaite 

Atskaite “Kopējie rezultāta rādītāji dalībniekiem (ESF)” satur šādu informāciju: 
 

Rādītāja kods  Iznākuma rādītāja kods 

Rādītāja nosaukums  Iznākuma rādītāja nosaukums 

Ieguldījuma prioritātes 
Nr. un nosaukums  

Ieguldījuma prioritātes numurs un nosaukums, par kuru atskaitē 
ir iekļauti dati 

2014, 2015, 2016 … 
2023  

Gadi sākot ar 2014.gadu līdz pašreiz aktuālajam gadam, par kuru 
atskaitē ir iekļauti dati 

Vīrieši KOPĀ  Summa no visu gadu vīriešu kolonnu vērtībām 

Sievietes KOPĀ  Summa no visu gadu sieviešu kolonnu vērtībām 

Kumulatīvā vērtība / 
KOPĀ  

Summa no kolonnu “Vīrieši KOPĀ” un “Sievietes KOPĀ” vērtībām 

 
Atskaitē katrai ieguldījuma prioritātei un SAM/SAMP tiek uzrādīts šāds rādītāju kopums:  
 

CR01  Neaktīvie dalībnieki, kas sākuši darba meklējumus pēc aiziešanas 

CR02  Izglītībā/ apmācībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas 

CR03  Kvalifikāciju ieguvušie dalībnieki pēc aiziešanas 

CR04  Nodarbinātībā iesaistītie dalībnieki, tostarp pašnodarbinātie, pēc 
aiziešanas 

CR05  Nelabvēlīgā situācijā esoši dalībnieki, kas pēc aiziešanas sākuši 
darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas 
ieguvē, nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie 
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1.pielikums 
Neatbilstību ielasīšanas MPEK papildinātais algoritms 
 

 


