
Projekta vērtēšanas kritēriji 1.1. rīcībai „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un 
ražošanai”: 

 

Nr. 
p.k. 

Kritērijs 

Maksi-
mālais 
punktu 
skaits 

 
Iegūtais 
punktu 
skaits 

Atbilsto-
šās 

projekta 
iesniegu-

ma sadaļas 

1. 

Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem, projektā 
paredzētās darbības atbilst iesniegumā norādītajai rīcībai un aktivitātei.  
Izslēdzošais kritērijs: Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības 
plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti.  

Atbilst/
neatbilst 

 
B.5., B.6.1. 

B.15. 

2. 

Radīto darbavietu skaits.* Norāda plānoto radīto darbavietu skaitu pēc projekta 
īstenošanas, atsevišķi pilna laika un daļēja laika darbavietas. Radīta darba vieta – 
ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai 
pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba 
vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra 
gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Projekta ietvaros radītām darba 
vietām ir paredzēts atalgojums C.sadaļā. Ja pretendents izvēlās saglabāt tikai 
esošās darba vietas, neradot nevienu jaunu darba vietu, punkti netiek piešķirti. 
Viens darbinieks - 1 punkts, 2 un vairāk darbinieki - 2 punkti. 

2 

 

B.4. 

3. 

Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Punkti summējas. 
Aktivitāšu apraksts, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums – 1 
punkts,  
Tirgus analīze, konkurentu novērtējums -  1 punkts.  
Preces vai pakalpojumu apraksts -1punkts. 
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

3 

 

B.6.1. 

4. 

Projekta finansēšanas apraksts. Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi 
(projekta iesniedzēja kapacitāte, materiālie resursi).  Punkti summējas. 
Aprakstīti  projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļu avoti un materiālie 
resursi - 0,5 punkti. 
Aprakstīti projekta vadībai nepieciešamie resursi (0,5 punkti tiek piešķirti, ja 
atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, izglītība, darba pieredze jomā, 
kurā ir plānots īstenot projektu) –  0,5 punkti.   
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus.    

1 

 

B.6.3. 

5. 
Projekta īstenošanas vieta. 
Bauska -  0 punkti, lauku teritorija -  0,5 punkti. 

0,5 
 

B.7. 

6. 

Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas. Projekta iesniegumā parāda, ka 
plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot 
saimnieciskuma un lietderības principu**. Punkti summējas. 
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe – 1 punkts.  
 (Atbalsta pretendents iesniedz  detalizētu tāmi, kurā atšifrēta katra izdevumu 
pozīcija. Ja projektā ir vairākas budžeta sadaļas, t.i. būvniecības izmaksas un 
pamatlīdzekļu iegādes izmaksas, iesniedzama detalizēta tāme, kurā iekļautas abu 
pozīciju izmaksas vai divas detalizētas tāmes – par katru projekta budžeta sadaļu 
atsevišķi. Detalizētu tāmi atbalsta pretendents sagatavo brīvā formā un apliecina 
ar savu parakstu. Ja ar projekta pieteikumu tiek iesniegta iepirkumu 
dokumentācija, kurā redzama detalizēta tāme, papildus dokuments nav 
jāiesniedz.)  
Izmaksu nepieciešamība un atbilstība plānotajām aktivitātēm, to samērojamība ar 
plānotajiem rezultātiem – 1 punkts. 
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  

2 

 

B.9. 



Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

7. 

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.* 
Projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas 
izplatīšanai  (nodrošina publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas 
veicina projekta atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai 
aktivitāti visā projektu uzraudzības periodā) – 0,5 punkti.  
Ja norādīta tikai minimālās publicitātes prasības izpilde, kas atbalsta 
pretendentam ir obligāti jānodrošina pēc projekta īstenošanas, tad punkti netiek 
piešķirti. 
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

0,5 

 

B.13. 

8. 

Ražošanas/ sniegtā pakalpojuma apjoms sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz 
gadam pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt 
projekta mērķi – 1 punkts. 
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

1 

 

C.1. 

9. 

Izmaksas sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas 
apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi. Projekta iesniegumā 
atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju. Ekonomiskās 
dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesniegšanas gadā, visiem 
īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta īstenošanas – 1 punkts.  
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

1 

 

C.2. 

10. 

Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie 
pavaddokumenti, atbilstoši normatīviem aktiem. Ja projektā plānota būvniecība/ 
pārbūve/ ierīkošana /novietošana, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var 
saņemt, ja uz projekta iesniegšanas brīdi tiek iesniegta normatīvajos aktos 
noteiktā būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un 
būvju grupai  un iepirkumu dokumentācija. 
Pievienoti daļa no nepieciešamajiem dokumentiem – 1 punkts. 
Pievienoti visi dokumenti – 2 punkti.  
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja pievienotajos dokumentos 
informācija ir vispārīga, nepilnīgi raksturota, kļūdaina, neatbilstoša normatīvo 
aktu prasībām. 

2 

 

D 

11. 

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un 
veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai. Projekta īstenošanas shēma un sadarbība 
ar galvenajiem sadarbības partneriem. Norāda, kā tiks nodrošināta projekta 
īstenošanas vadība, finansiālais, tehniskais nodrošinājums un uzraudzība.  
Ja projekts tiek īstenots kā kopprojekts – 1 punkts. 
Ja projekts veicina uzņēmēju sadarbību, skaidri ir aprakstīti ieguvumi un veidi 
uzņēmēju savstarpējai sadarbībai - 0,5 punkti.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

1 

 

B.6.1. 
B.15, A.2. 

12. 

Teritorijai inovatīvs produkts un/vai pakalpojums. Punkti summējas.  
Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts 
nekur partnerības teritorijā – 1 punkts. Ja projekts paredz inovatīvu piedāvājumu 
pagasta/ ciema vai uzņēmuma/ organizācijas līmenī, tad tiek piešķirti 0,5 punkti. 
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu - daudzveidīgu 
produktu ražošanu, piemēram, divi produkti - 1 punkts.  
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

2 

 

B.6.1., 
B.15. 

13. 
Projekta īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos 
resursus, tādejādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu * – 1 punkts.  

1 
 B.6.1., 

B.15. 



Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

14. 

Projekta nozīmīgums vietējās attīstības stratēģijai, sagaidāmie rezultāti un 
ietekme. Atbalsta pretendents apraksta projekta sagaidāmos rezultātus, kā arī 
pretendenta un vietējās teritorijas ieguvumu projekta īstenošanas rezultātā - 1 
punkts. 
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

1 

 

B.6.1., 
B.15. 

15. 

Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā. Fiziska persona 
- līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības teritorijā, juridiskās personas 
juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai reģistrēta VRG 
darbības teritorijā  - 1 punkts. 
Viens punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta 
iesnieguma iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG darbības teritorijā. Atbalsta 
pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes reģistra, par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskām 
personām informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.  
Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās darbību VRG teritorijā, 
pretendents saņem kritērijā 0 punktus. 

1 

 

A.1.,  
B.15. 

16. 

Projekta darbības virziens.  
Ja projektu plāno īstenot ražošanas sfērā – 2 punkti. 
Ja projektu plāno īstenot pakalpojumu jomā  - 1 punkts. 
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi 
raksturota.  
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem 
kritērijā 0 punktus. 

2 

 

A.1., B.5., 
B.6., C. 
sadaļa 

 Kopējais punktu skaits 21   
 
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, 
piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 3, kur 0 =“neatbilst vai ļoti vāji”, maksimālais punktu 
skaits = “ļoti labi”. Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu ir 10 punkti.  
 
Specifiskais kritērijs: 
Pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc  
2.kritērija. Ja arī šajā kritērijā vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiks dota projektam, kas 
augstāk novērtēts pēc 12.kritērija, piešķirot augstāk novērtētajam projektam papildus 0,01 
punktu. 
 
* kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu 
neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.598 6.pielikumam. 
 
** saimnieciskuma princips, saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas 
darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu; 
lietderības princips, saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu. 
 
 


