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PROJEKTU IESNIEGŠANAS REZULTĀTI I 

Atklātas projektu iesniegumu atlases "Sociālās rehabilitācijas un

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība

reģionos" otrās kārtas pirmais uzsaukums

 Kopējais iesniegto projektu skaits – 103.

 Iesniegto projektu skaits sadalījumā pa plānošanas reģioniem (turpmāk – PR):

Rīga -

43

Vidzeme - 

17

Kurzeme -  

18

Latgale - 

13

Zemgale - 

12



PROJEKTU IESNIEGŠANAS REZULTĀTI II 
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PROJEKTU IESNIEGUMU 
VĒRTĒŠANAS REZULTĀTI 
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APSTIPRINĀTO PROJEKTU IESNIEGUMU 
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APSTIPRINĀTO PROJEKTU IESNIEGUMU 

PROCENTUĀLĀ ATTIECĪBA PRET KVOTU
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PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS 

REZULTĀTI RĪGAS PR
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nosacījumiem
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PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS 

REZULTĀTI: LATVIJĀ KOPUMĀ UN RĪGAS PR
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APSTIPRINĀTO PROJEKTU ĪSTENOŠANAS 

VIETAS RĪGAS PR

5 projekti
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NORAIDĪTO PROJEKTU IESNIEGUMU ĪPATSVARS 

PA NORAIDĪŠANAS KRITĒRIJIEM:

LATVIJĀ KOPUMĀ UN RĪGAS PR
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PROJEKTU IESNIEGUMU NORAIDĪŠANAS IEMESLI:

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Kritērijs Noraidīšanas pamatojums

1.2.kritērijs

“Projekta iesniedzējs atbilst MK 

noteikumu 13. un 14.punktā 

noteiktajām prasībām projekta 

iesniedzējam”

• Nav reģistrēts konkrētais sociālās aprūpes pakalpojums

(4 projektu iesniegumi).

• Projekta iesniedzējs vispār nav reģistrējies Sociālās

aprūpes sniedzēju reģistrā. Sadarbības partneris nav

piesaistīts (1 projekta iesniegums).

1.7.kritērijs

“Projekta iesniegumam ir 

pievienoti MK noteikumu 

20.2.apakšpunktā noteiktie 

dokumenti”

• Nav pievienoti izmaksu aprēķinus pamatojoši dokumenti

(11 projekta iesniegumi).

• Projekta iesniegumā ir plānots iesaistīt sadarbības partneri,

bet nav pievienots sadarbības līgums par projekta īstenošanu

vai nodomu protokols par sadarbību. Vai arī pievienotais

nodomu protokols nav noslēgts attiecībā uz konkrētā projekta

īstenošanu (1 projektu iesniegums).



PROJEKTU IESNIEGUMU NORAIDĪŠANAS IEMESLI:

FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Kvalitātes kritērijs

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits

3.1. “Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti sniegs tiešu

ieguldījumu attiecīgā plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas

īstenošanā”
1

3.2. “Projektā paredzēta kompleksa pieeja klientu problēmu risināšanā, ietverot dažādu

nozaru speciālistu sadarbību” (5 projektos no 8* ievērojami mazāks punktu skaits) 19 

3.3. “Projekts papildina esošo sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvo sociālās

aprūpes pakalpojumu klāstu un paplašina pakalpojuma saņemšanas iespējas” (6 no 8) 20 

3.4. “Projekts sekmē mērķa grupas iekļaušanos darba tirgū” 0

3.5. “Projekta iesniegums paredz teritoriju līdzsvarotu attīstību veicinošus instrumentus,

plānojot aktivitātes pakalpojuma sasniedzamības (pieejamības) nodrošināšanai (piemēram,

transporta pakalpojumi, pakalpojuma sniegšanas laika pielāgošana mērķa grupas vajadzībām

u.c.)” (4 no 8)

8 

3.6. “Projekta iesniegumā paredzēts nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju” 10

3.7. “Projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimuma

līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu” (4 no 8) 5 

3.8. “Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to

ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi” (4 no 8) 9 

* Kopā pēc finansējuma piešķiršanas kritērija tika noraidīti 8 projektu iesniegumi  



PROJEKTU IESNIEGUMOS BIEŢĀK SASTOPAMĀS 

KĻŪDAS (1)
Projekta iesnieguma 

sadaļa
Pieļautās kļūdas un nepilnības

Dažādas sadaļas • Nav pamatota plānoto izmaksu nepieciešamība;

• Nav informācijas atbilstības starp sadaļām (plānotās aktivitātes,

iesaistāmais personāls u.tml.);

• Nav ievērots norādītais rakstu zīmju limits sadaļās;

• Nav aizpildītas projekta iesnieguma sadaļas vai to daļas, t.sk. projekta

iesnieguma veidlapas titullapa.

2.8.sadaļa  “Aprakstīt 

plānotās projekta aktivitātes”

Nav pietiekami atšifrētas / skaidrotas plānotās aktivitātes, piemēram, “tiks

izstrādāta un īstenota sociālās rehabilitācijas programma, kas paredzēs

vairākus savstarpēji saistītus sociālos pakalpojumus”, bet nekur nav

konkrēti norādīts, kādi būs šie pakalpojumi .

3.1.1.sadaļa “Projekta 

īstenošanas personāls”

• Nav informācijas atbilstības starp sadaļām attiecībā uz iesaistāmajiem

speciālistiem, to skaitu;

• Īstenošanas personālam nav norādītas nepieciešamās kvalifikācijas un

pieredzes prasības, galvenie uzdevumi.

3.1.3.sadaļa “Projekta 

īstenošanai nepieciešamais 

materiāltehniskais 

nodrošinājums”

• Nav norādīts projekta iesniedzēja rīcībā esošais materiāltehniskais

nodrošinājums (tabulā ir prasīts norādīt gan projekta iesniedzējam jau

pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu, gan to, ko paredzēts iegādāties

/ nomāt).



PROJEKTU IESNIEGUMOS BIEŢĀK SASTOPAMĀS 

KĻŪDAS (2)

Projekta iesnieguma 

sadaļa
Pieļautās kļūdas un nepilnības

4.1. un 4.2.sadaļas par 

publicitātes pasākumiem 

• Paredzēti neatbalstāmi informācijas un publicitātes pasākumi, kā

arī neattiecināmas izmaksas 6.2.sadaļas 5.pozīcijā.

6.1.sadaļa “Projekta 

finansēšanas plāns, LVL”

• Nav norādīts šķērsfinansējums (“šķērsfinansējums” ir ERAF

atbalsta jomu izmaksas, kas plānotas 6.2.sadaļas 3.pozīcijā);

• Izdzēstas tukšās ailes, kurās izmaksas nav paredzētas.

6.2.sadaļa “Projekta budžeta 

kopsavilkums, tai skaitā 

indikatīvais projektu izmaksu 

plāns, LVL”

• Nav atbilstoši aizpildīta aile „Kopējā summa %” ;

• Neatbilstoši veikti procentuālie aprēķini pozīcijās „Materiāltehnisko

līdzekļu un aprīkojuma izmaksas”, „Eiropas Reģionālās attīstības

fonda atbalsta jomas izmaksas” un „Neparedzētās izmaksas”;

• Pozīcijās par iekšzemes transporta izdevumiem un mērķa grupas

ēdināšanas izdevumiem nav atšifrētas izmaksas, lai varētu noteikt

vienas personas dienas izmaksas attiecīgajā izmaksu pozīcijā.



IETEIKUMI NĀKAMAJAM UZSAUKUMAM

! Pirms uzsākat aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu rūpīgi

iepazīstieties ar projekta vērtēšanas kritērijiem:

 kritēriji, kuru neatbilstības gadījumā projekts tiek noraidīts:

• vai Jūs vai Jūsu sadarbības partneris Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir

reģistrējis to pakalpojumu, kuru plānots ieviest / īstenot projekta ietvaros;

• vai projekta iesniegumam esat pievienojuši VISUS dokumentus, kas noteikti

Ministru kabineta noteikumos;

• vai projekta iesniegumā plānotais mērķis sekmē Aktivitātes mērķa sasniegšanu,

kā noteikts Ministru kabineta noteikumos.

 kvalitātes kritēriji un finansējuma piešķiršanas kritērijs:

• kādai informācijai jābūt ietvertai projekta iesnieguma veidlapā, lai tas kvalitātes

kritērijos saņemtu pēc iespējas lielāku punktu skaitu;

• vai projekta iesniegums katrā kvalitātes kritērijā pārsniedz vismaz minimālo

nepieciešamo punktu skaitu;

• vai projekta iesniegums varētu sasniegt / pārsniegt Ministru kabineta noteikumos

noteikto finansējuma piešķiršanas kritērija punktu skaitu.



Paldies par uzmanību!

Sekojiet informācijai:

www.nva.gov.lv/esf

http://sf.lm.gov.lv/lv

NVA Eiropas Sociālā fonda departamenta 

Projektu atbalsta nodaļas vadītāja vietniece

Elvīra Kulberga

tālr.: 67072001

e-pasts: elvira.kulberga@nva.gov.lv
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