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Projektu iesniegumu vērtēšana

PI iesniegšana

PI vērtēšana un SI lēmuma 

pieņemšana
līdz 2 mēnešiem

Precizēta PI sagatavošana un 

iesniegšana
10 darba dienu laikā

Lēmums par PI 

apstiprināšanu
Lēmums par PI 

apstiprināšanu ar 

nosacījumu

Precizējumu PI vērtēšana un SI 

lēmuma/ atzinuma pieņemšana

Līguma par projekta īstenošanu 

slēgšana

Lēmums par 

PI noraidīšanu
Atzinums par 

nosacījumu izpildi

Lēmums par 

PI noraidīšanu

Vērtēšanas laikā nav pieļaujams iesniegt papildus dokumentus vai 

informāciju par projektu!



Plānotais vērtēšanas laika 

grafiks

 14.03.2016. – 16.05.2016. projektu iesniegumu 

iesniegšana

 17.05.2016. – 18.07.2016. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad līdz 01.08.2016. 

nosacījumu izpilde

 Līdz 15.08.2016. nosacījumu izpildes vērtēšana un 

atzinumu nosūtīšana

 Jūlija beigās/augustā līgumu par projekta īstenošanu 

noslēgšana
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Lēmumi ar nosacījumu (I)

• Lēmumi ar nosacījumu tiek pieņemti, ja projekta iesniegums 
neatbilst vismaz vienam precizējamam vērtēšanas kritērijam.

• Vērtēšanas kritēriji iedalās:

1) Vienotie kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr.1 «Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos projekta 
iesniedzējam izvirzītajām prasībām»

 Nr.2 «Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta 
datorrakstā»

 Nr.19 «Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nav 
grūtībās nonācis saimnieciskās darbības veicējs, kā arī tas 
neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības 
veicēja statusam saskaņā ar MK noteikumiem par 
pasākuma īstenošanu»



Lēmumi ar nosacījumu (II)

2) Specifiskie atbilstības kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr. 1.1. «Kompetences centrs ir norādījis kura no viedās 

specializācijas jomām vai apakšjomām ir kompetences centra 

primārā joma (…)»

 Nr. 1.2. «Projekta ietvaros paredzēts attīstīt jaunus vai būtiski uzlabot 

produktus vai tehnoloģijas pamatā viedās specializācijās jomās»

 Nr. 1.3. «Kompetences centrs ir saņēmis atbalsta vēstuli no Latvijā 

reģistrētas biedrības (…)»

 Nr. 1.6. «Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri atbilst un 

pasākums tiek īstenots saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem 

(…)»

 Nr. 1.7. «Kompetences centrs, individuālā pētījuma īstenotājs, 

sadarbības pētījuma īstenotāji pamato finansējuma stimulējošo 

ietekmi»



3) Kvalitātes kritēriji, no kuriem izslēdzoši ir šādi:

 Nr.1.1.- Nr.1.8. «Ir izstrādāta kompetences centra attīstības

stratēģija (…) – jāsaņem vismaz 5 p. katrā apakškritērijā

 Nr.2.1.- Nr.2.3. «Kompetences centros iesaistītie

darbinieki/komanda (…)» – jāsaņem vismaz 1 p. katrā

apakškritērijā

 Nr.3 «Projekta gatavība» – jāsaņem vismaz 10 p.

 Nr.5 «Komercializācijas potenciāls» – jāsaņem vismaz 1 p.

Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas 

noteikti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu 

ar nosacījumu!

Lēmumi ar nosacījumu (III)



Vērtēšanas kārtība

• Savstarpēji tiek salīdzināti projekti vienas viedās specializācijas jomas/apakšjomas

ietvaros šādās jomās/apakšjomās:

 Zināšanu ietilpīga bioekonomika - Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un 

kokapstrādē

 Zināšanu ietilpīga bioekonomika - Inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un 

pārtikas ražošanai

 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.

 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - Viedie materiāli

 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas - Modernas ražošanas 

tehnoloģijas un inženiersistēmas

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Aparātbūve (elektronika)

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijas

 Viedā enerģētika

• Katrā jomā/apakšjomā tiek atbalstīti augstāko punktu skaitu ieguvušie kompetences 

centri, nepārsniedzot jomas/apakšjomas ietvaros pieejamo finansējumu.
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