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1. SADAĻA – PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU
1.1.

Projekta iesniedzējs:

1.1.1. Nosaukums:
1.1.2. Reģistrācijas
numurs:
1.1.3. Nodokļu
maksātāja reģistrācijas
numurs:
1.1.4. Juridiskā adrese:

Iela, mājas nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.1.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
1.1.6. Projekta iesniedzēja tips:
X

Kods

Nosaukums

1-28

Pašvaldība

1.1.7. Projekta iesniedzēja Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kods
(lūdzam ierakstīt atbilstošo):
kods

nosaukums

1.2. Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā
paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri):
1.2.1. Nosaukums:
1.2.2. Reģistrācijas
numurs:
1.2.3. Nodokļu
maksātāja reģistrācijas
numurs:
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1.2.4. Juridiskā adrese:

Iela, mājas nr.
Pilsēta, rajons
Valsts
Pasta indekss

1.2.5. Kontaktpersonas:

Tālrunis:

Fakss:

E-pasts:

Atbildīgā persona
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Kontaktpersona:
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats

2. SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS
2.1.
Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām
darbībām (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes):

2.2. Projekta īstenošanas vieta
Lūdzam norādīt:
Projekta īstenošanas vietas adrese
(ja iespējams norādīt):
Pašvaldība:
Plānošanas reģions (atzīmēt):
Kurzeme
Latgale
Zemgale
Vidzeme
Rīga
Rīgas reģions
Visa Latvija
2.3. Vai projektā ietvertā tranzītiela atrodas uz valsts galvenā autoceļa vai 1.šķiras
autoceļa (ja tas apdzīvotās vietas teritorijā pieslēdzas valsts galvenajam autoceļam)
maršruta turpinājuma (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.809 ”Valsts autoceļu
un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu saraksts”)?
(lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 Jā;
 Nē.
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2.4. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo Vispārējās
ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE kodu):

kods

nosaukums

2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas
aprakstu. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt papildus finansējumu kopējam
projektam arī darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1.
aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros, lūdzam šajā sadaļā sniegt pamatojumu visa
kopējā projekta nepieciešamībai (ne vairāk kā 8000 rakstu zīmes):

2.6. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu. Ja projekta iesniedzējs plāno
saņemt papildus finansējumu kopējam projektam arī darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas un reģionālas
nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”
ietvaros, lūdzam šajā sadaļā sniegt problēmas risinājuma aprakstu visa kopējā
projekta nepieciešamībai (ne vairāk kā 9000 rakstu zīmes):

2.7. Ja projekta iesniedzējs plāno saņemt papildus finansējumu kopējam projektam arī
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.1.1. aktivitātes „Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” ietvaros, lūdzam detalizēti aprakstīt darbības un aktivitātes, kas tiks
pieteiktas uz 3.6.1.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” (ne vairāk kā 10 000 rakstu zīmes):

2.8. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (ne vairāk kā 5000 rakstu zīmes):
Aktivitātes
Projekta aktivitātes
Aktivitātes apraksts
Nr.
nosaukums

2.9. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:
Aktivitātes
Nr.*
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Projekta aktivitātes
nosaukums

Rezultāts

Rezultāts skaitliskā
izteiksmē
Skaits
Mērvienība
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*Aktivitātēm jāsakrīt ar 2.8.punktā un projekta īstenošanas laika grafikā (1.pielikums) norādītajām.
Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.10. Norādīt projekta atbilstību aktivitātes mērķim - komfortabla un droša satiksme
pilsētu tranzītielās, rekonstruējot un attīstot pilsētu tranzītielas valsts galveno vai
1.šķiras autoceļu maršrutos vietās, kur esošā infrastruktūra ir nolietojusies
(piemēram, sabrukušie ielu posmi) vai nespēj nodrošināt pieaugošo transporta
plūsmu (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes:):

2.11. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji:
2.11. Iznākuma rādītāji (kā rādītāja nosaukums un mērvienība norādāms rekonstruēto
tranzītielu kopgarums 2013.gadā – km):
Nr.
1.
2.
3.

Rādītāja nosaukums

Skaits

Mērvienība

2.11.2. Rezultāta rādītāji (kā rādītāja nosaukums un mērvienība norādāms rekonstruēto
tranzītielu km skaita pieaugums no kopējā tranzītielu skaita 2013.gadā – %):
Nr.
1.
2.
3.

Rādītāja nosaukums

Skaits

2.12. Projekta gatavības pakāpe (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
Izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visu
veidu paredzamajiem darbiem un sagatavota
iepirkuma dokumentācija
Izstrādāts pilna apjoma būvprojekts visu
veidu paredzamajiem darbiem

 jā
 nē
 jā
 nē

Veikta tehniski ekonomiskā analīze un  jā
izstrādāts skiču projekts, kas ietver visus  nē
paredzamo darbu veidus
kn743p.doc
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Izstrādāts būvprojekts vai skiču projekts tikai
viena veida darbiem, piemēram, elektrības
darbiem

 jā
 nē

Nav izstrādāts neviens no iepriekš minētajiem  jā
dokumentiem
 nē

2.13. Vai projekta iesniedzējam līdzfinansējuma nodrošināšanai ir nepieciešams
aizņēmums? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 Jā;
 Nē;
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam zemāk norādīt aizņēmuma apmēru, tā atmaksas termiņu

2.14. Vai infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas projekta
iesniedzēja īpašumā? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 Jā;
 Nē.
Ja atbilde ir „Nē”, lūdzam zemāk norādīt, vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai
panācis vienošanos ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.panta
nosacījumiem (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 Jā;
 Nē.
2.15. Vai projekta iesniedzējs plāno pieprasīt avansa maksājumu? (lūdzam atzīmēt
atbilstošo):
 Jā;
 Nē.
Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam zemāk norādīt avansa apmēru:

3. SADAĻA – PROJEKTA ĪSTENOŠANA
3.1. Raksturot projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēmu (ne vairāk kā 3000
rakstu zīmes):

3.2. Raksturot projekta ieviešanai nepieciešamos resursus (iesaistāmā personāla skaits,
tā kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze u.tml.) (ne vairāk kā
3000 rakstu zīmes):
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3.3. Vai projekta vadības komanda tiks nodarbināti: 1) viens sertificēts būvinženieris,
kuram ir vismaz triju gadu pieredze autoceļu būvniecības jomā, 2) viens projekta
vadītājs, kuram ir vismaz triju gadu pieredze transporta infrastruktūras projektu
vadīšanā, 3) viens grāmatvedis finansists, kuram ir vismaz triju gadu pieredze finanšu
uzskaitē? (lūdzam atzīmēt atbilstošo, lai projekts tiktu atbalstīts, jāizpildās visiem trīs
nosacījumiem vienlaicīgi):
 Jā;
 Nē.
3.4. Plānotais kopējais projekta īstenošanas
ilgums:
(pilnos
mēnešos)

3.5.Norādīt projekta pabeigšanas datumu (norādīt gadu un mēnesi; lai projekts tiktu
atbalstīts, projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2015.gada 31.augustam):

3.6. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja –objekta uzturēšana pēc
projekta pabeigšanas (ne vairāk kā 2500 rakstu zīmes):

4.

SADAĻA - PUBLICITĀTE

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:
Plāksne telpās
Preses relīzes
Informēšana masu medijos
Lielformāta informācijas stendi
Informācijas plāksnes
Informācija mājas lapā internetā
Citi (lūdzu norādīt)
4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības
attiecībā uz projekta publicitāti:
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5.

SADAĻA - SASKAŅA AR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

5.1. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”
5.1.1. Kā tiks nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem?
(lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā  izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā
būvniecību reglamentējošajos normatīvajos būvniecību reglamentējošajos normatīvajos
aktos noteiktās prasības un labas prakses aktos noteiktās prasības
piemēri saskaņā ar Labklājības ministrijas
horizontālās
prioritātes
"Vienlīdzīgas
iespējas" vadlīnijām
Lūdzam aprakstīt, kādas aktivitātes ir paredzētas vides pieejamības nodrošināšanai
personām ar funkcionāliem traucējumiem (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes):

5.2. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Ilgtspējīga attīstība”
5.2.1. Vai īstenojot projektu, tiek paredzēti pasākumi gaisa piesārņojuma un trokšņa
samazināšanai (īpaši stādījumi, pasākumi, kas samazina transportlīdzekļu apstāšanās
nepieciešamību (piemēram, apļveida krustojumi, vairāku līmeņu pārvadi u.c.),
prettrokšņa pasākumi)? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
 vairāk nekā viens;
 viens;
 nav.
Ja atbilde ir „vairāk nekā viens” vai „viens”, lūdzam zemāk īsi aprakstīt paredzētos
pasākumus gaisa piesārņojuma un trokšņa samazināšanai (ne vairāk kā 2000 rakstu
zīmes):

5.3. Projekta ietekme uz horizontālo prioritāti „Teritoriju līdzsvarota attīstība”
5.3.1. Norādīt projekta īstenošanas vietas (pašvaldības) teritorijas attīstības indeksu
atklātās projektu iesniegumu atlases izsludināšanas brīdī:

kn743p.doc

9
6. SADAĻA - PROJEKTA IETEKME UZ VIDI
6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:
 izvērtējums nav nepieciešams;
 nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;
 nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.
6.2

Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu
norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes
uz vidi novērtējuma jomu:

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums
vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

7. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI
7.1.
7.2.

Projekta finansēšanas plāns (skat. 2.pielikumu).

7.3.

Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns
(skat. 3.pielikumu).
Vai projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze? (lūdzam atzīmēt atbilstošo)
 Jā;
 Nē.

Ja atbilde ir „Jā”, lūdzam zemāk norādīt:
1 .Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē izmantotā sociālā diskonta likme
2. Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība (ENPV)
3. Projekta ienesīguma norma (ERR)

%

%

7.4. Projekta izmaksu-ieguvumu analīzes galvenie secinājumi (lūdzam aprakstīt projektu
izdevumu-ieguvumu analīzes galvenos secinājumus):

7.5. Vai projekta budžetā iekļautie izdevumi atbilst vidējām prognozētajām tirgus
cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešami projekta rezultātu sasniegšanai un
plānoto darbību īstenošanai? (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
kn743p.doc
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 jā;
 nē.

8. SADAĻA - PROJEKTA TEHNISKĀ STĀVOKĻA APRAKSTS
8.1. Projekta tehniskā stāvokļa raksturojums (lūdzam aizpildīt tabulu):
Tranzītielā
kravas
automašīnu (ar četrām un vairāk asīm)
vidējā
satiksmes
intensitāte iepriekšējā
gadā pirms projekta
iesnieguma
iesniegšanas

Tranzītielā
vidējā
kopējā
satiksmes
intensitāte iepriekšējā
gadā pirms projekta
iesnieguma
iesniegšanas

(lūdzam
automašīnu
(lūdzam norādīt kravas diennaktī)
automašīnu
skaitu
diennaktī)

Tiltu
esamība
(atrašanās)
tranzītielas maršrutā
(lūdzam norādīt tiltu
skaitu)

Tranzītielas
esošā
seguma
stāvokļa
vērtējums
(*vērtējumam
izmanto
VAS
„Latvijas Valsts ceļi”
norādīt rīcībā esošos pēc
skaitu pašvaldību
pieprasījuma veiktos
ielas seguma vizuālās
novērtēšanas datus)
(lūdzam norādīt vienu
no trīs variantiem:
labs/apmierinošs/slikts)

9. SADAĻA - APLIECINĀJUMS
Es, apakšā parakstījies (-usies),
projekta iesniedzēja

_______________________________________________
projekta iesniedzēja nosaukums

atbildīgā amatpersona,

_______________________________________________,
vārds, uzvārds

_______________________________________________,
amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi,

____________________________:
dd/mm/gggg

•
•
•
•

•

projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu;
projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;
projekta iesniedzējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;
projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu
nacionālo finansējumu, – spēja nodrošināt finansējumu bez aizņēmuma vai, ja
nepieciešams aizņēmums, saistības (aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības),
kas jāatdod konkrētajā gadā, ir līdz 20 procentu apmērā no projekta iesniedzēja
saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem;
projekta iesniedzējs ir apņēmies no tā rīcībā esošiem līdzekļiem apmaksāt visus
izdevumus, kas saistīti ar būvdarbu tehnisko uzraudzību un projektu vadību;
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•
•

•
•
•

•

•
•
•

projekta iesniedzējs apliecina spēju nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu un visas
neattiecināmās izmaksas (tajā skaitā, būvdarbu tehnisko uzraudzību un projektu
vadību, pievienotās vērtības nodokli);
projekta iesniedzējs nav centies iegūt savā rīcībā konfidenciālu informāciju vai
ietekmēt vērtēšanas komisiju vai atbildīgo iestādi šī Eiropas Savienības struktūrfonda
projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu iesniegumu
vērtēšanā;
projekta iesniedzējs ir deklarējis saistības par līdzdalību projektā attiecībā uz
būvprojekta dokumentācijas izgatavošanu, akceptēšanu un derīguma nodrošināšanu;
projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un
projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums
tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta
tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt
normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu
noteiktajos termiņos;
tieši šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas
Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, kā arī
projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;
projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts
finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī
valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;
infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcija,s atrodas projekta iesniedzēja
īpašumā vai projekta iesniedzējs ir noslēdzis vai panācis vienošanos ar zemesgabala
īpašnieku atbilstoši Būvniecības likuma 3.pantam;
ja infrastruktūras objekts (tranzītiela), kurā paredzēts veikt investīcijas, nav
finansējuma saņēmēja īpašumā, finansējuma saņēmējs spēs nodrošināt, ka līdz
būvdarbu uzsākšanas brīdim infrastruktūras objekts (tranzītiela) būs finansējuma
saņēmēja īpašumā.

Apņemos nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja projekta izmaksas būs lielākas,
nekā plānots.
Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī,
ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam/plānošanas periodam)
projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.
Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un
finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto
juridisko personu – projekta iesniedzēju.
Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem
dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst
iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.
Paraksts:
Datums:
dd/mm/gggg
Zīmoga vieta
kn743p.doc
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Dokumenta rekvizītus „Datums”, „Paraksts” un „Zīmoga vieta” („z.v.”) neaizpilda, ja
elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai
normatīvajos
aktos
noteiktajām
prasībām
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1.pielikums
Projekta īstenošanas laika grafiks:
Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos)
Atbilstošās
aktivitātes
Nr.1

2008
1.

1

2.

3.

2009
4.

1.

2.

3.

Jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru

kn743p.doc

2010
4.

1.

2.

3.

2011
4.

1.

2.

3.

201…
4.

1.

2.

3.

201…
4.

1.

2.

3.

2015
4.

1.

2.

3.

4.

14
2.pielikums
FINANSĒŠANAS PLĀNS

Projekta Nr.
Kopējās attiecināmās izmaksas

Gads

Kopējās
izmaksas

Kopējās
Neattiecinām
attiecināmās
ās izmaksas
Publiskās attiecināmās
izmaksas
izmaksas

Publiskās izmaksas
Pārējais finansējums

Privātās
attiecināmās
izmaksas

ERAF finansējums Attiecināmais valsts
Valsts budžeta dotācija Attiecināmais pašvaldības
budžeta
pašvaldībām
budžeta finansējums
finansējums
%

1=2+3

2

3=4+5

4=6+8+10+12+14

5

6

7=6/3

20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
20XX
Kopā

* Piemēram, Kultūrkapitāla fonda vai Eiropas Investīciju bankas finansējums

kn743p.doc

%
8

9=8/3

%
10

11=10/3

Cits publiskais
finansējums*

%
12

13=12/3

%
14

15=14/3

15
3.pielikums
Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:
Kopējā summa
*

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums

1.

Projekta administrēšanas izmaksas kopā

Daudzums

LVL

Izmaksas
%

attiecināmās

1.1.
1.2.
Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma
izmaksas kopā

2.
2.1.
2.2.
3.

Pārējās attiecināmās izmaksas kopā
3.1.
3.2.
Neparedzētie izdevumi (ne vairāk kā 5 % no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)
KOPĀ

4.

X
100%

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

kn743p.doc

neattiecināmās
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4.pielikums
Papildus iesniedzamo pavaddokumentu saraksts
Projekta iesnieguma iesniedzējam kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz šādi
pavaddokumenti (pavaddokumentu oriģinālus vai notariāli apstiprinātas kopijas, vai kopijas,
uz kurām ir atbilstošas iestādes apliecinājums par kopiju atbilstību oriģinālam) (Lūdzam ielikt
atzīmi pretī pievienojamam pavaddokumentam attiecīgajā ailē vai dokuments ir pievienots vai
nav piemērojams):
N.p.k.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

kn743p.doc

Dokuments
Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtas
nodokļu
maksātāja
reģistrācijas
apliecības kopija
Ar pievienotās vērtības nodokli
apliekamās personas reģistrācijas
apliecības
kopija,
ja
projekta
iesniedzējs ir ar pievienotās vērtības
nodokli apliekamā persona
Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par
to, ka projekta iesniedzējam nav
nodokļu parādu, kura izsniegta ne
agrāk kā 30 kalendāra dienas pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas
Padomes (domes) lēmums, ka
pašvaldība ir gatava īstenot projektu,
norādot līdzfinansējuma apjomu
Pašvaldības saistību un prognozēto
ienākumu grafiks, kurā esošajām
saistībām
pievienots
jaunais
aizņēmums, ja tāds tiek plānots
Projekta vadības komandā nodarbinātā
sertificētā būvinženiera dzīves gaitas
apraksts (Curriculum Vitae) un
sertifikāta
kopija
(minētajam
būvinženierim ir vismaz triju gadu
pieredze autoceļu būvniecības jomā)
Projekta vadības komandā nodarbinātā
projekta vadītāja dzīves gaitas apraksts
(Curriculum
Vitae)
(minētajam
projektu vadītājam ir vismaz triju gadu
pieredze transporta infrastruktūras
projektu vadīšanā)
Projekta vadības komandā nodarbinātā
grāmatveža finansista dzīves gaitas
apraksts
(Curriculum
Vitae)
(minētajam grāmatvedim finansistam
ir vismaz triju gadu pieredze finanšu
uzskaitē);

Par projekta iesniedzēju
Pievienots
Nav
piemērojams
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9.

9.1.
9.2.

10.

10.1.
10.2.

11.
12.

13.
14.

15.
15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

kn743p.doc

Projektiem, kuriem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ietekmes uz
vidi novērtējumu ir nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums:
• ietekmes uz vidi novērtējuma
(IVN) noslēguma ziņojums;
• (un) Vides pārraudzības valsts
biroja atzinums par ietekmes
uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu;
Projektiem, kuriem saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par ietekmes uz
vidi novērtējumu nav nepieciešams
ietekmes uz vidi novērtējums:
• reģionālās vides pārvaldes
izdotie tehniskie noteikumi;
• (vai) reģionālās vides pārvaldes
izsniegta izziņa par to, ka
tehniskie
noteikumi
nav
nepieciešami;
Pašvaldības apliecinājums, ka projektā
plānotās darbības atbilst vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumam
Dokuments, kas pierāda, ka projekta
iesniedzējs ar zemesgabala īpašnieku
ir noslēdzis vai panācis vienošanos
atbilstoši
Būvniecības
likuma
3.pantam.
Tehniski ekonomiskās analīzes kopija
Izmaksu un ieguvumu analīzes
aprēķini (elektroniski nepārrakstāmā
datu nesējā), ja projektam nav veikta
tehniski ekonomiska analīze
Dokumenti, kas apliecina projekta
gatavības pakāpi:
Plānošanas un arhitektūras uzdevuma
kopija, ja nav izstrādāts būvprojekts
Skiču projekta kopija atbilstoši
būvniecības jomu reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām (skiču
projekts saskaņots būvvaldē)
Būvprojekta
kopija
atbilstoši
būvniecības jomu reglamentējošo
normatīvo aktu prasībām (būvprojekts
saskaņots un akceptēts būvvaldē, kuras
administratīvajā teritorijā paredzēta
būvniecība, ja projekts ir tālākā
gatavības stadijā)
Iepirkuma dokumentācijas (konkursa
nolikuma) kopija, ja ir izstrādāts
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būvprojekts
Apliecinājums, ka jaunā maršruta
izveide saskaņota ar Valsts akciju
sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”, ja ir
paredzēts izveidot jaunu tranzīta
maršrutu
Cita veida informācija, kas pēc
projekta iesniedzēja uzskatiem ir
būtiska
lēmuma
pieņemšanai
(aprēķini, kartes, shēmas u.c.)

16.

17.

Satiksmes ministrs
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A.Šlesers

