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Projektu iesniegumu vērtēšana

PI iesniegšana

PI vērtēšana un SI lēmuma 

pieņemšana
līdz 3 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

 03.06.2016. – 03.08.2016. projektu iesniegumu 

iesniegšana

 04.08.2016. – 03.11.2016. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad līdz 17.11.2016. 

nosacījumu izpilde

 Līdz 08.12.2016. nosacījumu izpildes vērtēšana un 

atzinumu nosūtīšana

 Novembrī/decembrī 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:

o Nr.1 «Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos 

projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām»

o Nr.2 «Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta 

datorrakstā»
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Lēmumi ar nosacījumu (II)

2) Specifiskie atbilstības kritēriji, no kuriem neprecizējami:

o Nr.1 «Projekta īstenošanas vieta atbilst MK noteiktajām prasībām»;

o Nr.4 «Ražošanas telpās 5 gadus pēc projekta īstenošanas 

saimnieciskā darbība notiks apstrādes rūpniecības nozarē»;

o Nr.5 «Jaunus līgumus par ražošanas telpu nomu 5 gadus pēc 

projekta īstenošanas var slēgt tikai ar sīkiem (mikro), maziem un 

vidējiem komersantiem»;

o Nr.6 «Saimnieciskās darbības veikšana (…)»;

o Nr.8 «Projekta ietvaros plānots pārbūvēt, atjaunot vai izveidot 

ražošanas telpas»;

o Nr.10 «Projekta izmaksu pamatotība, lietderība un efektivitāte (…)»

Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas noteikti 

lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu!
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Vērtēšanas kārtība

 Savstarpēji tiek salīdzināti un vērtēti projekti viena plānošanas reģiona 

ietvaros. 

 Ja diviem projektu iesniegumiem viena plānošanas reģiona ietvaros ir 

piešķirts vienāds punktu skaits, tiek salīdzināti projektu iesniegumu 

vērtēšanā iegūtie punkti kvalitātes kritērijā Nr.3 «Ražošanas ēkas vai telpu 

izmantošana pēc projekta īstenošanas pabeigšanas».

 Ja vairākiem projektu iesniegumiem vienāds punktu skaits pēc  

salīdzināšanas saskaņā ar kvalitātes kritēriju Nr.3, priekšroku dod tam 

projekta iesniegumam, kurā lielāka plānoto pārbūvējamo, atjaunojamo vai 

izveidojamo telpu platība. Ja telpu platība vienāda, priekšroku dod tiem 

projektiem, kuros plānots ražošanas ēkas vai telpas iznomāt.

 Ja netiek izmantots viss plānošanas reģioniem pieejamais finansējums, 

atlikušo finansējumu izmanto, lai atbalstītu nākamo projekta iesniegumu ar 

augstāko punktu skaitu neatkarīgi no tā atrašanās vietas.
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