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Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum/

Punkti 

1. Projekts atbilsts konkursa 

mērķim. 
 Atbilst  

 Neatbilst (Projekti, kas konkursa nolikumam, tālāk netiek vērtēti) 

1 

0 

2. Projekta iesniegumam 

pievienoti visi nepieciešamie 

pavaddokumenti 

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti   

3 

Projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz 

projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, 

vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu 

 

2 

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti  0 

3. Projekta sagatavotība, 

pamatojums un loģisks 

plānojums 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto 

mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un 

atbilstība darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams 

un izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās 

aktivitātes sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi 

  

3 

Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto 

mērķi, daļēji pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un 

atbilstība novada darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, 

reāls, sasniedzams un izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un 

ieguldījumi, plānotās aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, 

lai virzītos uz projekta mērķi 

1 

Nav  aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri 

pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība darbības 

teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai 

izmērāms, nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī 

plānotās aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz 

projekta mērķi 

0 

4. Skaidri definēts mērķa tirgus  Skaidri definētas potenciālo pircēju vai pakalpojuma saņēmēju grupas (to iespējamais 

lielums, vecums, īpatnības u.c.) 

  

2 

Mērķa tirgus ir vispārīgs, nav definētas pircēju vai pakalpojuma saņēmēju grupas 1 

Mērķa tirgus apraksts nav sniegts vai ir vispārīgs, nav definētas pircēju vai 

pakalpojuma saņēmēju grupas 

0 

5. Projekta budžets Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu 2 



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 

6. Risku izvērtējums projekta 

īstenošanas un uzraudzības 

periodā . 

Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi 

identificēto risku novēršanai vai samazināšanai 

2 

Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti 

pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai 

1 

Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums  0 

7. Projekta ilgtspēja Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta 

rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 3 gadus pēc projekta 

īstenošanas 

2 

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta 

uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 3 

gadus pēc projekta īstenošanas 

1 

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā 

tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 3 

gadus pēc projekta īstenošanas 

0 

8. Projekta darbības virziens    Ražošana      3 

Pakalpojums      2 

 

9. 

Moderno tehnoloģiju 

pielietošana 

 

Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā 

aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta 

mērķu sasniegšanu 

 

3 

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu 

taupība, neaizvietojot esošās iekārtas. 

2 

Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas  0 

 

10. 

Projekta īstenošanai 

nepieciešamie resursi (projekta 

iesniedzēja kapacitāte, 

materiāli) 

 

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots 

projekts. (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 

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 

 

11. 

Sadarbība un kooperācija Projektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-

nozaru sadarbība Riebiņu novada teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas 

rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte 

1 

Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī 

starp-nozaru sadarbība Riebiņu novada teritorijas ietvaros , t.sk. kooperācijas rezultātā 

iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte 

0 

 

12. 

Eksporta potenciāls 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 

Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta 

ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls 

1 

Projektā nav paredzēts eksports.            0 

 

13. 

 

Pašu finansiālais ieguldījums 

projekta īstenošanā 

 

Līdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo 5 

Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo 2 

Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo            0 

 


