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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

 16.05.2016. – 18.07.2016. projektu iesniegumu 

iesniegšana

 19.07.2016. – 19.10.2016. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad novembra sākumā 

nosacījumu izpilde

 Līdz novembra beigām nosacījumu izpildes vērtēšana 

un atzinumu nosūtīšana

 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:

Nr.1 «Projekta iesniedzējs atbilst MK noteikumos 

projekta iesniedzējam izvirzītajām prasībām»

Nr.2 «Projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta 

datorrakstā»
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Lēmumi ar nosacījumu (II)

2) Specifiskie atbilstības kritēriji, no kuriem neprecizējami:

 Nr. 2 «Projekta iesniedzējs atbilst valsts atbalsta saņemšanas 

nosacījumiem (…)»

 Nr. 9 «Projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās 

darbības veicējs saskaņā ar MK noteikumos noteikto definīciju»

3) Kvalitātes kritēriji, no kuriem izslēdzošs ir Nr.5 «Projekta iesniedzēja 

iesniegtā klastera attīstības stratēģija (…)» – jāsaņem vismaz 20 p.

Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas noteikti 

lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar 

nosacījumu!
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Vērtēšanas kārtība (I)

Pēc projektu iesniegumu vērtēšanas, projektu iesniegumi tiek sarindoti 

atbilstoši saņemtajiem punktiem prioritārā secībā:

1) atbalstu piešķir vienam klasterim (diviem klasteriem starpnozaru 

klastera gadījumā), kas saņēmis augstāko punktu skaitu, katrā projektu 

iesniegumu vērtēšanas 6.1.kritērijā minētajā nozarē:
 kokapstrāde;

 mašīnbūve un metālapstrāde;

 elektrisko un optisko iekārtu ražošana;

 ķīmiskā rūpniecība;

 nemetālisko minerālu ražošana; 

 pārtikas un dzērienu ražošana;

 vieglā rūpniecība;

 papīra ražošana un poligrāfija; 

 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare; 

 izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (tūrisms); 

 veselība un sociālā aprūpe; 

 transports; 

 starpnozaru klasteris 6



Vērtēšanas kārtība (II)

2) ja vairākiem projektu iesniegumiem ir piešķirts vienāds punktu skaits, 

tiek salīdzināti projektu iesniegumu vērtēšanā iegūtie punkti projektu 

iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijā:
1. “Klastera sadarbības partneru eksporta apjoms uz vienu strādājošo” 

2. “Klastera sadarbības partneros strādājošo mēneša vidējā darba samaksa”

3. “Klastera darbības sasaiste ar RIS3 noteiktajām specializācijas jomām”

4. salīdzina sasniegtās vērtības (darba samaksa % no vidējā rādītāja, nevis kritērijā 

iegūtais punktu skaits) projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijā “Klastera sadarbības 

partneros strādājošo mēneša vidējā darba samaksa” projektu iesniegumu vērtēšanas 

6.1.kritērijā minētajā nozarē

3) ja ir pieejams finansējums, atbalstu piešķir nākamajam klasterim, 

kas saņēmis augstāko punktu skaitu, neatkarīgi no tā darbības 

nozares
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Paldies par 
uzmanību!
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