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Nr.p.k. 

 

Kritēriju grupa Kritērijs Vērtēju

ms / 

Punkti 

 

Projekta 

iesnieguma 

attiecīgā 

sadaļa 

Fonds: ELFLA 

Stratēģiskais mērķis 1: DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana) 

Rīcība 1.1. - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija. 

 

1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai 

 

1.1. Projekts atbilsts SVVA stratēģijas 

mērķim un ir saskaņā ar rīcības 

plānā noteikto rīcību un VRG 

darbības teritoriju 

• Atbilst (1 punkts) 

• Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā 

iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 

punkti) 

 

1 

0 

 

Projekta 

iesniegums 

kopumā 

2. Vispārējie kritēriji 

 

2.1. Projekta iesniegumam pievienoti 

visi nepieciešamie 

pavaddokumenti 

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir 

plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi 

būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai 

apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā 

nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta 

iepirkuma procedūra 

 

 

 

5 

D1 



Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir 

plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma 

iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi 

būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai 

apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā 

nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta 

iepirkuma procedūra 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie 

pavaddokumenti  

 

0   

2.2. Atbalsta pretendenta apstiprināto un  realizēto projekta 

iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas 

īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros 

Atbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA 

fondā SVVA stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-2020. 

ietvaros, 

3 

 

A4 
Atbalsta pretendentam ir apstiprināts vai realizēts viens 

projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas 

īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros  

1 

 

Atbalsta pretendentam ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk 

projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas 

īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros  

0 

2.3. Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, 

projekta inovācijas un ilgtspējas pamatojums 

Projektā skaidri aprakstīta: 

• uzņēmuma esošā situācija, 

• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas 

ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;  

• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un 

ieguldījumi,  

5 

 B5, B6, 

B15, C1 



• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), 

kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu; 

•  iesniegumā pamatota projekta inovācija vai 

jauninājums; 

  

Projektā skaidri aprakstīta: 

• uzņēmuma esošā situācija, 

• projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas 

ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;  

• aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un 

ieguldījumi,  

• pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), 

kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu; 

•  aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta 

inovācija vai jauninājums; 

 

3 

 

 

 

 

 

Projektā nepilnīgi aprakstīta: 

• nav, vai nepilnīgi aprakstīta uzņēmuma esošā situācija, 

• nav, vai nepilnīgi aprakstīti  izvirzītie ilgtermiņa un 

īstermiņa mērķi, vai arī  

tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;  

• nav vai aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un 

ieguldījumi,  

• nav pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes 

(darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu; 

•  aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta 

inovācija vai jauninājums; 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Atbalsta pretendenta darbība 

reģistrēta VRG darbības teritorijā 

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta 

vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz 

PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu , juridiskās personas 

1 Fiziskai 

personai 

–



Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa 

par deklarēto dzīvesvietu. 

juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas 

brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības 

teritorijā 

jāiesnie

dz 

PMLP 

izziņa 

par 

deklarēt

o 

dzīvesvi

etu 

 

Fiziska persona uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta, 

vai ir deklarēta mazāk  kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā, 

vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā 

adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV 

reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības 

teritorijā 

0 

2.5. Skaidri definēts mērķa tirgus un veikta tirgus izpēte 

Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par tirgus 

izpēti. 

Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus 

izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija, 

kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums (ir iesniegta 

dokumentācija par tirgus izpēti) 

2 

B5, B6, 

Tirgus 

izpētes 

dokume

ntācija 

Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, 

daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks, 

norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts 

/pakalpojums; (nav iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti) 

1 

Mērķa tirgus apraksts nav sniegts, nav aprakstīts saražotās 

produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. 

Nav sniegta informācija par produkta/pakalpojuma 

popularizēšanu  

0 

2.6. Projekta budžets Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas 

uz mērķa sasniegšanu 

2 

B6, B8, 

B9, B10 

Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un 

daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu 

1 

Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai 

orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu 

0 

2.7. Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības 

periodā. Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par 

risku izvērtējumu. 

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums 

projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un aprakstīti 

pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai 

2 B6.1, 

B15, 

risku 



Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku 

izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku 

novēršanai vai samazināšanai 

1 izvērtēj

uma 

dokume

nts  Nav veikts iespējamo risku izvērtējums 0 

2.8. Projekta darbības virziens 

(punkti summējas)    

Ražošana 3 A1, B5, 

B6, B8, 

B9, C Pakalpojums     1 

 

 

 

3. Specifiskie kritēriji 

3.1. Plānots kopprojekts Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)  3 
A2 

Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem) 0 

3.2. Moderno tehnoloģiju pielietošana1 Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, 

projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas 

plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu 

3 

B3, B5, 

B6, B15 
Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas 

nodrošina energoresursu taupība, neaizvietojot esošās iekārtas 

2 

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās 

tehnoloģijas  

0 

 

3.3. 

Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (projekta 

iesniedzēja kapacitāte, materiāli) (Punkti summējas.) 

 

Atbalsta pretendentam un/vai tā piesaistītajiem speciālistiem ir 

nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots 

projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents 

iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības 

dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta 

zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)              

1 

A1, B6, 

B16, D1 

Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , 

piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas 

apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek 

īstenots projekts 

0 



Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta 

īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet 

atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas 

uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai) 

1 

Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi 

projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota 

būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās 

iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai) 

0 

3.4.* Sadarbība un kooperācija Projektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares 

pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas 

ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā 

saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte 

1 

B3, B5, 

B6, B15 Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares 

pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas 

ietvaros , t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās 

darbības augstāka efektivitāte 

0 

3.5. Projekts īstenots lauku teritorijā Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra 2 2 

B7 

Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km  no  pagasta 

centra 

1.5 

Projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu 

un Līvānu pilsētas) 

1 

Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un 

Līvānu pilsētas)  

0.5 

Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā 

(Preiļos vai Līvānos) 

0 

3.6.* Eksporta potenciāls 

(iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā 

eksporta jomā) 

Projektā aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks 

paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā 

pakalpojuma eksporta potenciāls (iesniedz aprakstu par 

sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā) 

2 

B5, B6, 

B15 
Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks 

paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā 

pakalpojuma eksporta potenciāls 

1 



Projektā nav paredzēts eksports        0 

3.7. 

 
Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā Līdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli 

pieļaujamo 

5 

B6.3., 

B9, C 
Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli 

pieļaujamo 

2 

Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo            0 

3.8. Projekta attiecināmo izmaksu apjoms  

Aprēķins pielietojot formulu: 

𝑃 = 1 −  
𝐴

𝐵
 

P – iegūto punktu skaits; 

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa; 

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa. 

 

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks 

punktu skaits…. 

0,99-0 

B9 

 

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā: 

1.kārtas projektiem Atbilstība specifiskajiem kritērijiem 0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis 

augstāku punktu kopsummu 8 (astoņos) 

specifiskajos kritērijos 

n/a 

(*)  atzīmētajos kritērijos minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu 

korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam. 

 

 

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 43,99          

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai:  22 

 

 

 


