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Projekta iesnieguma veidlapai jāatbilst spēkā esošajiem 
normatīviem. 
Veidlapa atrodama:
1. MK noteikumi Nr. 764, 04.10.2011.;
2. www.lad.gov.lv
3. www.darisimpasi.lv LEADER - Konkursi

1. Titullapa, vispārējā daļa

Projekta veidlapas neatbilstība spēkā esošajai 
likumdošanai.
Raksturīgi pretendentiem, kas projektus iesniedz atkārtoti dažādās kārtās.

http://www.lad.gov.lv/
http://www.darisimpasi.lv/


Aprakstā jāietver informācija, kas ļauj spriest par biedrības 
reālo darbību un pierāda, ka biedrība reāli darbojas un 
turpinātu darboties arī bez atbalsta.

Jābūt pamatojumam, ka biedrība nav radīta mākslīgi ar 
mērķi paaugstināt atbalsta intensitāti.
Jāraksta tikai svarīgākā informācija!

2. Informācija par atbalsta pretendentu

Nepilnīga informācija par biedrības šībrīža darbībām, 
darbības struktūru, biedru skaitu. 
Pārāk plaša informācija par biedru aktivitātēm, biedrības 
attīstības virzieniem.



Jāapraksta konkrētā situācija un jau esošie resursi, jādefinē 
problēma un jāapraksta, kādi uzlabojumi, ieguvumi 
sabiedrībai, īstenojot projektu, tiks veikti.
Projekta iesniegumā jāietver objektīvi pārbaudāmi dati –
pamatojums, kāpēc  tieši šis projekts ir nepieciešams.
Iespējami īsi un konkrēti, plānveidīgi!

3. Informācija par projektu

Liekvārdība, gari apraksti gan par problēmu valstī kopumā, 
gan nozarē, gan, piem., specifiski apraksti par ieviešamā 
pakalpojuma dažādību vai pārāk izvērsts problēmas 
apraksts.



Iespējams, ka atbalsta pretendentam ir skaidrs un zināms, 
kāda ir projekta īstenošanas shēma un konkrētās darbības. 
Pēc apraksta arī jebkuram citam ir jāsaprot, ka atbalsta 
pretendents zina un ir plānojis konkrētas darbības, 
finansējuma avotus un laika termiņus.
Jābūt skaidram, kā nodrošinās izveidotā projekta darbību 
pēc ieviešanas, ja nepieciešami līdzekļi atalgojumam, 
materiāliem darbības nodrošināšanai.

3. Informācija par projektu

Nepilnīga projekta īstenošanas shēma, nav informācijas 
par projekta uzturēšanu pēc tā ieviešanas (ilgtspēja).
Piem., projektā plānota semināru organizēšana izveidotajā atpūtas 
centrā, bet nav norādīts, kas to darīs.



Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējam ir jāievēro visu 
saistošo normatīvo aktu prasības, par kuru piemērošanu 
konsultācijas sniedz attiecīgā atbildīgā iestāde.

4. Informācija par būvniecības procesiem

Būvniecības procesu gadījumā netiek iesniegti visi 
nepieciešamie dokumenti, jo projekta iesniedzējs projekta 
sagatavošanas laikā nav sazinājies ar attiecīgo būvvaldi, lai 
saņemtu informāciju par projektā plānoto darbu veikšanai 
nepieciešamajiem dokumentiem.



Jāizstrādā tehniskā specifikācija, iekļaujot salīdzināmus 
lielumus – lielums, jauda, ietilpība u.t.t. 
Ja neizvēlas lētāko piedāvājumu, tad ir jābūt objektīvam 
pamatojumam.
Jābūt norādītiem piedāvātāja datiem – uzņēmējdarbības 
forma, nosaukums, reģ. numurs, kontaktinformācija.

Pašvaldībām – Publisko iepirkumu likums!

5. Informācija par projekta finansējumu

Cenu salīdzināšana veikta nekorekti – nav izvēlēts lētākais 
vai saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, salīdzināti 
rādītāju ziņā atšķirīgi objekti. Mākslīgi palielinātas 
izmaksas. Trūkst pamatojuma izvēlētajam piedāvājumam.



Sagatavojot projekta pieteikumu, atbalsta pretendents 
projekta iesnieguma finanšu datus aprēķina aritmētiski 
pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem.
Vērtējot projekta izmaksas, jebkuram no malas ir jāsaprot, 
kā tiks sasniegts iepriekš definētais mērķis (attiecināmās 
vai neattiecināmās izmaksas).  

5. Informācija par projekta finansējumu

Matemātiskās kļūdas aprēķinos. Projekta mērķis nesaskan 
ar finansējumu, neparādās projekta dzīvostpēja arī pēc 
realizēšanas.



Projekta iesniegumā ir jābūt aizpildītām visām sadaļām, 
kas attiecas uz konkrēto iesniedzēju.

5. Informācija par projekta finansējumu

Nepilnīgi un/vai neprecīzi aizpildītas finanšu sadaļas.



Līgumus un saskaņojumus pretendents slēdz ar nekustamā 
īpašuma īpašnieku.

6. Pavaddokumenti

Nomas, patapinājuma līgums, saskaņojums – netiek 
ievērots nosacījums, ka līgumiem un saskaņojumiem ir 
jābūt noslēgtiem vismaz uz septiņiem gadiem no projekta 
iesnieguma iesniegšanas dienas.



Projekta iesniegumam pievienotajos dokumentos 
norādītajai informācijai ir jāatbilst projekta iesniegumam.

Pašvaldībām – pašvaldības lēmums par piedalīšanos 
projektā, projekta finansējuma apmērs un finansēšanas 
avoti.

6. Pavaddokumenti

Biedrības vai nodibinājuma lēmējinstitūcijas lēmumā par 
projekta īstenošanu nav norādītas precīzas projekta 
izmaksas un izmaksu finansēšanas avoti.



Atbalsta pretendenta deklarācija, kurā iekļauti vispārīgi atbalsta 
saņemšanas nosacījumi, atrodama MK noteikumos Nr. 783, 
14.07.2009. 1. pielikumā. 
Uzskaites veidlapa par saņemto De minimis atbalstu atrodama 
MK noteikumos Nr. 58, 05.02.2008.
2013. gadā veidlapa aizpildāma par 2013., 2012., 2011. gadu.

6. Pavaddokumenti

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti – atbalsta pretendenta deklarācija, De minimis 
veidlapa (vai aizpildīta nepilnīgi).



Gramatiskās kļūdas pasliktina pretendenta tēlu un rada 
neuzmanības un nekārtīguma iespaidu, kā arī var likt 
domāt, ka Jums īsti nebija laika pievērsties projekta kārtīgai 
sastādīšanai. Tas savukārt var likt apšaubīt projekta 
ilgtspēju haotiska cilvēka vadībā.

Kļūdas nav grūti atrast un izlabot, izmantojot teksta 
rediģēšanas programmas!

Neuzmanības un/vai gramatiskas kļūdas un neprecizitātes, 
vārdos sajaukti burti, pazudušas galotnes.
Neprasme strādāt ar datoru - teksta malu līdzināšana, 
„norauts teksts” tabulas laukos.
Piem., Biedrības izpildinstrukcija ir valdes kas sastāv no diviem valdes 
locekļiem.



Ja informācija no atbalsta puses pretendenta netiek 
sniegta, LAD projekta iesniegumu noraida. 

Nekorekta papildus pieprasītās informācijas iesniegšana.
Informācija netiek sniegta vispār vai tikai pēc atkārtota LAD pieprasījuma, 
nepilnīga vai atšķirīga no projekta iesniegumā paustās informācijas. 



PALDIES PAR UZMANĪBU!


