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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

 25.01.2016. – 24.03.2016. projektu iesniegumu 

iesniegšana

 29.03.2016. – 30.05.2016. projektu iesniegumu 

vērtēšana un lēmumu nosūtīšana

 Ja lēmumi ar nosacījumiem, tad līdz 07.06.2016. 

nosacījumu izpilde

 Līdz 22.06.2016. nosacījumu izpildes vērtēšana un 

atzinumu nosūtīšana

 Jūnija beigās/jūlijā 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»



Lēmumi ar nosacījumu (II)

2) Specifiskie atbilstības kritēriji (visi precizējami)

3) Kvalitātes kritēriji, no kuriem izslēdzoši ir šādi:

 Nr.3 «Projekta iesniedzējs ir izvērtējis un aprakstījis nozares

komersantiem (un citiem saimnieciskās darbības veicējiem)

nepieciešamās apmācības, kas saistītas ar pētniecības un attīstības

darbiem un inovāciju ieviešanu komersantos (un citos saimnieciskās

darbības veicējos)» – jāsaņem 20 p.

 Nr.5 «Komersantu (un citu saimnieciskās darbības veicēju) skaits,

kuru darbinieki tiks apmācīti projekta īstenošanas laikā» – jāsaņem

vismaz 10 p.

 Nr.6 «Projektā apmācīto skaits» – jāsaņem vismaz 5 p.

Projekta iesniedzējam jāveic tikai tie precizējumi, kas noteikti 

lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu!



Vērtēšanas kārtība saskaņā ar 

MK noteikumiem

• Atbalstu sākotnēji sniedz vienam projekta iesniedzējam katrā
apstrādes rūpniecības apakšnozarē, informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju nozarē un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu
nozarē, kurš saņēmis augstāko punktu skaitu pēc projektu
iesniegumu izvērtēšanas.

• Ja pēc sākotnēji atbalstīto projektu iesniedzēju apstiprināšanas ir
pieejams finansējums, atbalstu sniedz nākamajam projekta
iesniedzējam ar augstāko punktu skaitu katrā nozarē/apakšnozarē.

• Ja vairākiem nozaru projektu iesniegumiem ir piešķirts vienāds
punktu skaits, priekšroka ir projektam, kas 6. kvalitātes kritērijā
"Projektā apmācīto darbinieku skaits" ir ieguvis augstāku punktu
skaitu.
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