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Projektu iesniegumu vērtēšana

PI iesniegšana

PI vērtēšana un SI lēmuma 

pieņemšana
līdz 3 mēnešiem

Precizēta PI sagatavošana un 

iesniegšana
1 mēneša  laikā

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

 13.12.2016.- 12.05.2017 projektu iesniegumu 

iesniegšana

 13.05.2017. – 14.08.2017. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad līdz 14.09.2017. 

nosacījumu izpilde

 Līdz 14.10.2017. nosacījumu izpildes vērtēšana un 

atzinumu nosūtīšana

 līguma par projekta īstenošanu noslēgšana- sākot no 

15.08.2017. (ja lēmums bez nosacījumiem) vai oktobra 

sākums.
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Vērtēšanas kritēriji (I)

•

Vienotie kritēriji
* neprecizējamie 
kritēriji Nr.1  un 

Nr.2

Vienotie izvēles 
kritēriji 

* neprecizējams ir 
kritērijs Nr.2

Specifiskie 
atbilstības kritēriji 
* neprecizējamie 
kritēriji Nr.1., Nr.2

Kvalitātes kritēriji 
* minimālais punktu 

skaits ir jāsaņem 
kritērijā Nr.1., Nr.2 un 

Nr.6.



Izslēgšanas nosacījumi

Sadarbības iestāde pārbauda projekta iesniedzēja 
atbilstību ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
2014.gada-2020.gada plānošanas perioda vadības 
likuma 23.pantā noteiktajiem projekta iesniedzēju 
izslēgšanas nosacījumiem.

Ja uz projekta iesniedzēju, kurš ir fiziskā vai 
juridiskā persona, attiecināms jebkurš no 23.pantā 

noteiktajiem gadījumiem, Sadarbības iestāde 
noraida projekta iesniegumu.



Neprecizējamie kritēriji 
(ja izpildās viens nosacījums, projekts tiek noraidīts) 

Vienotais kritērijs Nr.1 «Projekta 
iesniedzējs atbilst MK noteikumos projekta 

iesniedzējam izvirzītajām prasībām»

Nozares atbilstība 
– Nace 2.red. 

«C»sadaļa
«Apstrādes 
rūpniecība», 
izņemot C12-

«Tabakas 
izstrādājumu 
ražošana»

Ražošanas ēkā 
ir uzstādītas 
ražošanas 

iekārtas un tiek 
veikts 

ražošanas 
process 

vismaz gadu 
pirms projekta 
iesniegšanas.

Komersants ir 
reģistrēts LR 
Uzņēmumu 

reģistrā

Uz komersantu 
neattiecas 

līdzekļu 
atgūšanas 
rīkojums



Neprecizējamie kritēriji

Vienotais kritērijs Nr.2 «Projekta 

iesnieguma veidlapa ir aizpildīta 

datorrakstā»

Ja projekta iesnieguma veidlapa nav 

aizpildīta datorrakstā, vērtējums ir „Nē” un 

projekta iesniegumu noraida.



Neprecizējamie kritēriji 
(ja izpildās viens nosacījums, projekts tiek noraidīts)

Vienotais izvēles kritērijs Nr.2 «Projekta 
iesniegumā ir definētas projekta iesniedzēja 

plānotās darbības projekta ietvaros, un 
nozare un darbība, kurā tiks īstenots projekts, 

nav MK noteikumos noteiktā neatbalstāmā 
nozare un darbība.»

Projekta iesniegumā jābūt norādītam, ka 
tā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecībā 
(NACE 2.red. “C” sadaļa), izņemot “C12 –

Tabakas izstrādājumu ražošana”

Projekta iesniegumā jābūt norādītam, ka 
projekta iesniedzējs neveiks neatbalstāmās 

darbības, kas saistītas ar eksportu uz 
trešajām valstīm vai dalībvalstīm



Neprecizējamie kritēriji 
(ja izpildās viens nosacījums, projekts tiek noraidīts)

Specifiskais atbilstības kritērijs Nr.1 «Projekta 
iesniedzēja pašu kapitāls ir vismaz 25% no 

projekta kopējām attiecināmajām izmaksām».

Informācijas avots: projekta iesniegums un/vai 
papildus pievienotie dokumenti, datu bāzes par 

komercsabiedrību reģistrāciju un darbību



Neprecizējamie kritēriji 

Specifiskais atbilstības kritērijs Nr.2 «Plānotais 
siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc 
energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumu īstenošanas nepārsniedz 110 
kWh/m2 gadā (ja attiecināms).

Ja iesniegtajā Pārskatā vai rūpnieciskajā (uzņēmuma) energoauditā
veiktie aprēķini liecina, ka plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei, 

pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas, 
pārsniegs 110 kWh/m2, projekta iesniegums tiek noraidīts.



Izslēdzošie kvalitātes kritēriji 

Kvalitātes kritēriji, no kuriem izslēdzoši ir 

Nr.1., Nr.2, Nr.6.

Nesaņemot minimālo punktu skaitu, projekta 

iesniegums tiek noraidīts.  



Nr.1.«Projekta attiecināmās izmaksas 
(tūkstošos euro) attiecībā pret 

energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu īstenošanas rezultātā plānoto 

iegūto enerģijas ietaupījumu 
(megavatstundas)* investīciju dzīves cikla 

garumā (…)» –

Kritērijā ir jāsaņem vismaz 10 punkti ( t.i. 
attiecība ir no 0,075 līdz 0.06).

Izslēdzošie kvalitātes kritēriji  (III)



Izslēdzošie kvalitātes kritēriji  (III)

Nr.2.«Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanas rezultātā plānotais iegūtais enerģijas 

ietaupījums (megavatstundas/gadā)*  konkrētajā ražošanas 
procesā un/vai tehnoloģiskajā procesā, vai ēkas 

siltumenerģijas patēriņā attiecībā pret  aprēķināto enerģijas 
patēriņu (megavatstundas/gadā)** pirms 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanas:  (…)» –

Kritērijā ir jāsaņem vismaz 5 punkti (t.i. attiecība ir no 
15%-24%);



Izslēdzošie kvalitātes kritēriji  (III)

Nr.6. «Projekta iesniegumā plānoto aktivitāšu gatavība uzsākšanai» -

jāsaņem vismaz 5 punkti, ir jāizpildās visiem nosacījumiem:

sagatavots un sadarbības 
iestādē iesniegts 

būvniecības ieceres 
iesniegums

sniegta informācija par 
potenciālajiem iekārtu 

piegādātājiem un 
būvdarbu veicējiem, 
taču nav vēl uzsākta 

iepirkumu procedūra

projekta iesniedzējs ir sniedzis 
pamatotu informāciju par 

potenciāliem finanšu avotiem 



Vērtēšanas kārtība

• Pēc vērtēšanas projekti tiek sarindoti atbilstoši saņemtajiem 
punktiem prioritārā secībā. Gadījumā, ja ir projektu 
iesniegumi ar vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiek 
dota tiem projektu iesniegumiem, kuri ir ar augstāku punktu 
skaitu kvalitātes kritērijā Nr.2. 

• Gadījumā, ja arī kvalitātes kritērijā Nr.2 ir iegūts vienāds 
punktu skaits, tiek salīdzināts vērtējums kvalitātes kritērijā 
Nr.5, dodot priekšroku tam projekta iesniegumam, kurš ir 
ieguvis augstāko punktu skaitu.
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Paldies par 
uzmanību!
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