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I. Vispārīga informācija 
 

1. Vadlīniju mērķis ir nodrošināt vienotu uz skaidriem vērtēšanas principiem balstītu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanas 
procesā un izslēgt projekta iesnieguma vērtētāja subjektīvā viedokļa ietekmi uz lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai 
noraidīšanu, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instrumenta) finansējumu atklāta konkursa 
„Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” ietvaros.  
2. Vadlīnijas palīdzēs projektu iesniegumus izvērtēt atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1492 
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana” nolikums” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1492) 5. un 6.pielikumā apstiprinātajiem kritērijiem. Vadlīnijās sniegti 
administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritēriju skaidrojumi un norādījumi, kur atbilstošā informācija meklējama projekta 
iesniegumā vai citos informācijas avotos.  
3. Vērtēšanas komisijas locekļiem un neatkarīgajiem ekspertiem jāņem vērā Vides ministrijas 2010.gada 18.janvāra rīkojuma 
Nr.26 pielikumu „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinošu tehnoloģiju attīstīšana” vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai” un Vides ministrijas sniegtās atbildes uz 
biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas publicēti Vides ministrijas mājas lapā sadaļā Klimata pārmaiņu finanšu instruments (nodaļā 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana). 
4. Projektu iesniegumu vērtēšana notiek atbilstoši MK noteikumu Nr.1492 VII sadaļā noteiktajai kārtībai 
5. Vērtējot administratīvos kritērijus (MK noteikumu Nr.1492 5.pielikums) un novērtējot vienu vai vairākus 1.punkta administratīvos 
kritērijus ar „Nē”, projekta iesniegums netiek noraidīts un atbildīgā iestāde vienu reizi rakstiski piedāvā projekta iesniedzējam 
precizēt iesniegto projektu. 
6. Lai nodrošinātu vienotu pieeju projektu iesniegumu vērtēšanas procesa laikā un vērtēšanas komisijai būtu skaidri vērtēšanas 
principi, turpmāk skaidroti administratīvās un kvalitātes vērtēšanas kritēriji, sniedzot novērtēšanas pamatojumu un norādot projekta 
iesnieguma dokumentācijas sadaļu vai citus informācijas avotus, kur meklējama atbilstošā informācija. 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI 

1. Projekta iesnieguma noformējums 

1.1.  Projekta iesniegums 
sagatavots atbilstoši 
Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
40.punktā noteiktajām 
prasībām 

Jā Viss projekta 
iesniegums un 
papildus iesniedzamie 
dokumenti kopumā. 

Projekta iesniegums ir 
sagatavots atbilstoši Ministru 
kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumu 
Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
40.punktā noteiktajām 
prasībām 

40. Projekta iesniedzējs, gatavojot 
projekta iesniegumu, ievēro šādus 
nosacījumus: 
40.1. projekta iesniegumu sagatavo 
un noformē atbilstoši lietvedību 
regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 
40.2. projekta iesnieguma veidlapu 
sagatavo datorrakstā latviešu valodā, 
izņemot projekta iesnieguma 
veidlapas 3.2.2.apakšpunktu; 
40.3. projekta iesnieguma veidlapā 
visos aprēķinos izmanto naudas 
vienību - lats; 
40.4. projekta iesniegumu aizpilda 
bez neatrunātiem svītrojumiem, 
dzēsumiem, aizkrāsojumiem, 
labojumiem un papildinājumiem; 
40.5. projekta iesniegumam pievieno 
papildus iesniedzamo dokumentu 
oriģinālus vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas; 
40.6. projekta iesniegumu paraksta 
projekta iesniedzēja amatpersona ar 

Nē, ar 

iespēju 

precizēt 

Projekta iesniegums nav 
sagatavots atbilstoši Ministru 
kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumu 
Nr.1492 "Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
40.punktā noteiktajām 
prasībām 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

paraksta tiesībām vai tās pilnvarota 
persona; 
40.7. ja projekta iesniegumu iesniedz 
papīra formā: 
40.7.1. projekta iesnieguma veidlapai 
ir jābūt identiskai ar projekta 
iesniegumam pievienoto projekta 
iesnieguma veidlapu elektroniskā 
formā; 
40.7.2. projekta iesnieguma veidlapu 
elektroniskā formā izstrādā DOC vai 
DOCX datņu formātā; 
40.8. ja projekta iesniegumu iesniedz 
elektroniska dokumenta formā: 
40.8.1. to noformē atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par elektronisko 
dokumentu izstrādāšanu, 
noformēšanu, glabāšanu un apriti; 
40.8.2. projekta iesnieguma veidlapu 
izstrādā DOC vai DOCX datņu 
formātā; 
40.8.3. projekta iesnieguma veidlapu 
paraksta ar drošu elektronisko 
parakstu, papildus iesniedzamo 
dokumentu oriģinālus paraksta katru 
atsevišķi ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecina ar laika zīmogu 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

pirms projektu iesniegumu 
pieņemšanas termiņa beigām. Ja 
papildus iesniedzamie dokumenti ir 
dokumentu kopijas, tos apliecina ar 
projekta iesniedzēja drošu 
elektronisko parakstu un laika zīmogu 
pirms projektu iesniegumu 
pieņemšanas termiņa beigām. 

1.2. Iesniegts projekta 
iesnieguma oriģināls, 
kopija un dokumenta 
elektroniskā versija 

Jā Viss projekta 
iesniegums un tā 
pielikumi kopumā. 

Iesniegts projekta iesnieguma 
oriģināls, kopija un dokumenta 
elektroniskā versija 

 

Nē, ar 

iespēju 

precizēt 

Nav iesniegts projekta 
iesnieguma oriģināls, kopija 
vai dokumenta elektroniskā 
versija, vai arī iesniegta daļa 
no dokumentiem 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
elektroniskā dokumenta formā 

1.3. Projekta iesnieguma 
veidlapas elektroniskā 
versija nosūtīta uz 
atbildīgās iestādes 
elektroniskā pasta adresi 

Jā Projekta iesnieguma 
elektroniskā versija 

Projekta iesnieguma veidlapa 
elektroniskā dokumenta formā 
ir nosūtīta uz konkursa 
sludinājumā norādīto e-pasta 
adresi 

 

Nē, ar 

iespēju 

Projekta iesnieguma veidlapa 
elektroniskā dokumenta formā 
nav nosūtīta uz konkursa 
sludinājumā norādīto e-pasta 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

precizēt adresi 

NA Projekta iesniegums iesniegts 
papīra dokumenta formā 

 

1.4 Projekta iesniegumā 
norādītie finanšu aprēķini ir 
aritmētiski pareizi 

Jā Projekta iesnieguma 
5.sadaļa, iesnieguma 
veidlapas 1. un 
2.pielikums.   

Projekta iesniegumā norādītie 
finanšu aprēķini ir aritmētiski 
pareizi 

Ja projekta iesniegumā tiek 
konstatētas nebūtiskas aritmētiskas 
kļūdas finanšu aprēķinos, piem., 
noapaļošanas kļūda, kas neietekmē 
projekta iesniedzēju vai projektu pēc 
būtības, tad konstatētā kļūda tiek 
atzīmēta vērtēšanas veidlapā, taču 
projekta iesniedzējam netiek lūgts 
labot nebūtisko kļūdu. 

Nē, ar 

iespēju 

precizēt 

Projekta iesniegumā 
norādītajos finanšu aprēķinos 
ir konstatēta būtiska 
aritmētiska neprecizitāte. 

1.5. 

 

Projekta iesniegumam ir 
pievienoti atbilstoši 
noformēti Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
37.punktā noteiktie 
papildus iesniedzamie 
dokumenti 

Jā Papildus iesniegtie 
dokumenti un 
iesnieguma veidlapas 
7. sadaļa 

Dokumenti ir noformēti pilnībā 
atbilstoši.  
 
 
 

37. Papildus iesniedzamo dokumentu 
saraksts: 
37.1. attiecībā uz projekta 
iesniedzēju: 
37.1.1. projekta iesniedzēja 
apliecinājums (3.pielikums); 
37.1.2. projekta iesniedzēja statūtu 
vai nolikuma kopija; 
37.1.3. juridiskai personai - 
reģistrācijas apliecības kopija, tiešās 
vai pastarpinātās valsts pārvaldes 



 7

Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

Nē, ar 

iespēju 

precizēt 

Dokumenti nav noformēti 
atbilstoši noteiktajām 
prasībām. 

iestādei - sadarbības partnera 
apliecināta nodokļu maksātāja 
reģistrācijas apliecības kopija vai tai 
ekvivalenta dokumenta kopija; 
37.1.4. projekta iesniedzēja gada 
pārskata kopija (peļņas vai 
zaudējumu aprēķins un pārskats 
(bilance) par iepriekšējo pārskata 
gadu). Jaunizveidoti komersanti, 
kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, 
iesniedz kārtējā finanšu gada datus; 
37.1.5. projekta iesniedzēja lēmuma 
izraksts par projekta īstenošanu, kurā 
norādītas projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas un projekta 
iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms; 
37.1.6. garantijas vēstule par 
projektam nepieciešamā 
līdzfinansējuma nodrošināšanu no 
sadarbības partnera vai institūcijas, 
kura pēc projekta apstiprināšanas 
nodrošinās projekta īstenošanai 
nepieciešamos kredītresursus vai 
citus finanšu līdzekļus, ja tādus ir 
paredzēts piesaistīt, norādot piešķirtā 
finansējuma apmēru; 
37.1.7. Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņa, kas apliecina, ka projekta 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

iesniedzējam uz projekta 
iesniegšanas dienu nav nodokļu 
parādu, vai projekta iesniedzēja 
piekrišanas vēstuli tam, ka šādu 
izziņu Valsts ieņēmumu dienestam 
par projekta iesniedzēju pieprasa 
atbildīgā iestāde (4.pielikums); 
37.1.8. projekta izstrādē, vadībā un 
īstenošanā iesaistītā personāla 
dzīvesgājuma apraksti (Curriculum 
Vitae); 
37.1.9. deklarācija par 
komercsabiedrības atbilstību mazajai 
(sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, 
kas aizpildīta saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par 
komercsabiedrību deklarēšanas 
kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai 
vidējai komercsabiedrībai; 
37.1.10. pilnvara, par projekta 
iesniedzēja pilnvarotās personas 
paraksta tiesībām, ja attiecināma; 
37.2. attiecībā uz sadarbības partneri, 
ja projekts paredz sadarbības 
partnera iesaistīšanos projekta 
īstenošanā vai finansēšanā: 
37.2.1. juridiskai personai - 
reģistrācijas apliecības kopija, tiešās 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

vai pastarpinātās valsts pārvaldes 
iestādei - sadarbības partnera 
apliecināta nodokļu maksātāja 
reģistrācijas apliecības kopija vai tai 
ekvivalenta dokumenta kopija; 
37.2.2. Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņa, kas apliecina, ka sadarbības 
partnerim uz projekta iesniegšanas 
dienu nav nodokļu parādu, vai 
sadarbības partnera piekrišanas 
vēstule (4.pielikums), ka šādu izziņu 
Valsts ieņēmumu dienestam par 
sadarbības partneri pieprasa atbildīgā 
iestāde, ja sadarbības partneris ir 
reģistrēts Latvijas Republikā; 
37.3. projekta iesniedzēja un 
sadarbības partnera parakstīta 
vienošanās par pušu atbildību 
projekta īstenošanā, ieguldījumu 
apjomiem un projekta īstenošanas 
gaitā izmantoto un radīto intelektuālo 
un materiālo labumu īpašumtiesībām. 

2. Projekta atbilstība 

2.1. Projekta mērķis ir 
sasniedzams un vērsts uz 
Ministru kabineta 

Jā Projekta iesnieguma 
3.1. punkts  

Projekta mērķis ir pilnībā 
sasniedzams un atbilstošs 
konkursa mērķim. 

Konkursa mērķis ir veicināt 
siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) 
emisijas samazinošo produktu un 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
2.punktā noteikto 

Nē Projekta mērķis ir 
nesasniedzams (nav 
pamatots) un neatbilst 
konkursa mērķim. 

tehnoloģiju pieejamību Latvijā, 
tādējādi nodrošinot SEG emisiju 
samazināšanu 

2.2. Projekta iesniegumā 
ietvertās aktivitātes atbilst 
Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 
9.punktā atbalstāmajām 
aktivitātēm; 

Jā Projekta iesnieguma 
3.4, 4.1 un 4.3 punkti 

Projekta iesniegumā ietvertās 
aktivitātes pilnībā atbilst 
konkursa atbalstāmajām 
aktivitātēm. 

9. Konkursa ietvaros atbalsta tādu 
produktu vai tehnoloģiju, kuru 
ieviešana veicina SEG emisiju 
samazināšanu un eksperimentālo 
izstrādi, tas ir, zinātnisko atziņu, 
tehnoloģisko, komerciālo vai citu 
attiecīgu zināšanu un prasmju 
apgūšanu, kombinēšanu, pielāgošanu 
un izmantošanu, lai veiktu un 
dokumentētu: 
9.1. jauna produkta vai tehnoloģijas 
izveidi, testēšanu un demonstrēšanu; 
9.2. esoša produkta vai tehnoloģijas 
pilnveidošanu, testēšanu un 
demonstrēšanu. 
Konkursa ietvaros neatbalsta: 
10.eksperimentālo izstrādi, kas ietver 
regulāru vai ierastu izmaiņu veikšanu 
produktos, ražošanas līnijās, 
ražošanas procesos, esošajos 
pakalpojumos vai citās operācijās 
darbības procesā, pat ja šādas 

Nē Projekta iesniegumā ietvertās 
aktivitātes neatbilst konkursa 
atbalstāmajām aktivitātēm vai 
konstatēta atbilstība MK 
noteikumu Nr.1492 10. vai 
12.punktam. 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

izmaiņas nozīmē uzlabojums; 
12.projekta īstenošanu kādā no 
neatbalstāmajām nozarēm saskaņā 
ar Komisijas Regulas Nr.800/2008 
1.panta 3.punktu. 

2.3. Noteikts projekta aktivitāšu 
piemērotības pamatojums, 
lai sasniegtu projektā 
definēto mērķi; 

Jā Projekta iesnieguma 
3.4. un 3.1.punkts 

Projekta aktivitāšu 
piemērotības pamatojums ir 
atbilstošs, lai sasniegtu 
projektā definēto mērķi. 

Projekta aktivitāšu piemērotības 
pamatojumam jābūt vērstam uz SEG 
emisijas samazinošo produktu un 
tehnoloģiju pieejamību Latvijā, 
tādējādi nodrošinot SEG emisiju 
samazināšanu. 

Nē Projekta aktivitāšu 
piemērotības pamatojums ir 
nepilnīgs vai neatbilst projektā 
definētajam mērķim. 

2.4. Definēts sasniedzamais 
rezultāts un veikts 
efektivitātes rādītāja 
aprēķins 

Jā Projekta iesnieguma 
3.6. punkts 

Projekta iesniegumā ir 
norādīts sasniedzamais 
efektivitātes rādītājs, enerģijas 
patēriņa rādītājs, kvalitatīvie 
un kvantitatīvie rezultāti, to 
pamatojums un aprēķini. 
Aprēķini ir veikti saskaņā ar 
MK noteikumu Nr.1492 
1.pielikumu un ir aritmētiski 
pareizi. 

 

Nē Projekta iesniegumā nav 
norādīts sasniedzamais 
efektivitātes rādītājs vai 
enerģijas patēriņa rādītājs, vai 
kvalitatīvie un kvantitatīvie 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

rezultāti, to pamatojums un 
aprēķini vai tie neatbilst MK 
noteikumu Nr.1492 
1.pielikumu vai ir aritmētiskas 
kļūdas aprēķinos. 

2.5. No finanšu instrumenta 
pieprasītais finansējums 
atbilst Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu 
Nr.1492"Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 23., 
24., 25.punktā noteiktajām 
prasībām 

Jā Projekta iesnieguma 
5.1. un 5.2 punkti  

Pieprasītais finansējums 
atbilst Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana" 23., 24., 25. 
punktā noteiktajām prasībām 
un aprēķini ir veikti aritmētiski 
pareizi. 

23. Konkursa ietvaros projektam 
pieejamā finansējuma atbalsta 
intensitāte no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām 
nepārsniedz: 
23.1. 45 % - sīkiem un maziem 
komersantiem; 
23.2. 35 % - vidējiem komersantiem; 
23.3. 25 % - tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestādēm, atvasinātām 
publiskām personām. 
24. Šo noteikumu 23.punktā noteikto 
atbalsta intensitāti var palielināt par 
papildus 15 %, ja tiek izpildīts vismaz 
viens no šādiem nosacījumiem: 
24.1. projekts paredz ne mazāk kā 
divu neatkarīgu komersantu 
sadarbību, no kuriem vismaz viens ir 
mazais vai vidējais komersants, un 
neviens no projektā iesaistītajiem 
komersantiem nesedz vairāk par 60 
% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām; 

Jā ar iespēju 
precizēt  

Pieprasītais finansējums daļēji 
atbilst Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana" 23., 24., 25. 
punktā noteiktajām prasībām 
vai ir konstatētas aritmētiskas 
kļūdas. 

Nē Pieprasītais finansējums 
neatbilst Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana"  23., 24., 25. 
punktā noteiktajām prasībām. 

24.2. projekts paredz komersanta un 
pētniecības organizācijas sadarbību 
un pētniecības organizācija sedz 
vismaz 10 % no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām, un tai ir 
tiesības publicēt projekta ietvaros 
pašas veikto pētījumu rezultātus. 
25. Konkursa ietvaros projektam 
pieejamā maksimālā atbalsta 
intensitāte nepārsniedz 60 % no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. 

2.6.  Projektā attiecināmās 
izmaksas atbilst Ministru 
kabineta 2009.gada 
22.decembra noteikumu 
Nr. 1492 "Siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 28. 
un 29.punktā noteiktajām 
prasībām 

Jā Projekta iesnieguma 
5.3. punkts 

Projektā iekļautās 
attiecināmās izmaksas atbilst 
MK noteikumu Nr.1492  28. un 
29. punktā noteiktajām 
prasībām un tajās nav 
iekļautas MK noteikumu 
Nr.1492 30.punktā noteiktās 
neattiecināmās izmaksas. 

28. Konkursa ietvaros attiecināmas ir 
šādas izmaksas: 
28.1. darbaspēka atalgojums - 
projekta īstenošanā iesaistītā 
personāla - vadības, pētnieku, 
zinātniski tehniskā personāla un 
palīgpersonāla - darba alga, slimības 
nauda (darbnespējas lapa A, kuru 
apmaksā darba devējs), ikgadējais 
atvaļinājums. Izmantojot Centrālās 
statistikas pārvaldes jaunākos 
pieejamos datus, darbaspēka 
atalgojums nedrīkst pārsniegt 
attiecīgās profesijas darbiniekam 
noteikto vidējo darba samaksu; 
28.2. darba devēja veiktās valsts 

Nē Projektā iekļautās 
attiecināmās izmaksas 
neatbilst MK noteikumu 
Nr.1492 28. un 29. punktā 
noteiktajām prasībām. 
Attiecināmajās izmaksās ir 
iekļautas neattiecināmās 
izmaksas vai aprēķinos ir 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

konstatēta aritmētiska kļūda. sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas par projekta īstenošanā 
iesaistīto personālu - vadību, 
pētniekiem, zinātniski tehnisko 
personālu un palīgpersonālu; 
28.3. projektā iesaistītā darbaspēka - 
vadības, pētnieku, zinātniski tehniskā 
personāla un palīgpersonāla - 
ārvalstu komandējumu (darba 
braucienu) izmaksas saskaņā ar 
normatīvajos aktos noteiktajām 
normām - dienas nauda, izdevumi par 
viesnīcu (naktsmītni), ekonomiskās 
klases ceļa (transporta) izdevumi, 
bagāžas izdevumi, ekonomiskās 
klases sabiedriskā transporta 
izmaksas, vietējā transporta izmaksas 
(sabiedriskais transports, taksometrs, 
autotransporta noma), degvielas 
izmaksas, ja tiek izmantots 
personiskais vai dienesta 
autotransports; 
28.4. ārējo pakalpojumu izmaksas, 
kas bijušas nepieciešamas, lai 
sasniegtu projekta mērķi (piemēram, 
juridiskie pakalpojumi, grāmatvedības 
pakalpojumi, būvniecības izmaksas), 
tajā skaitā no ārējiem avotiem 
iegādātu līgumpētījumu, tehnisko 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

zināšanu un patentu vai to licenču 
tirgus izmaksas, ja darījums ir veikts 
konkurences apstākļos, nav bijis 
slepenu norunu. Ja licenču un patentu 
darbības laiks pārsniedz laiku, kas 
nepieciešams šo noteikumu 9.punktā 
minēto aktivitāšu īstenošanai, par 
attiecināmām izmaksām uzskatāmas 
tikai licenču un patentu amortizācijas 
izmaksas, kuras aprēķinātas saskaņā 
ar grāmatvedības uzskaiti 
reglamentējošiem normatīvajiem 
aktiem; 
28.5. aprīkojuma un tehnoloģisko 
iekārtu (jaunu vai lietotu) iegādes 
izmaksas, ja tās atbilst vidējām tirgus 
cenām un to iegāde ir nepieciešama 
projekta mērķu sasniegšanai. Ja 
nepieciešamā aprīkojuma un 
tehnoloģisko iekārtu, tajā skaitā 
instrumentu, izmantošanas laiks 
projektā neaptver šo instrumentu un 
iekārtu lietderīgās lietošanas visu 
laiku, par attiecināmajām izmaksām 
uzskatāmas tikai amortizācijas 
izmaksas, kas atbilst projekta 
termiņam, un tās aprēķina saskaņā ar 
grāmatvedības uzskaiti 
reglamentējošajiem normatīvajiem 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

aktiem; 
28.6. materiālu un izejvielu izmaksas, 
ja tās atbilst vidējām tirgus cenām un 
to iegāde ir nepieciešama projekta 
mērķu sasniegšanai; 
28.7. izmaksas, kas saistītas ar 
informācijas un publicitātes 
pasākumiem projekta īstenošanā; 
28.8. citas īpaši pamatotas izmaksas, 
kas radušās tieši pētniecības 
rezultātā projekta mērķu 
sasniegšanai, izņemot tās izmaksas, 
kas iekļautas citās budžeta pozīcijās. 
Šo izmaksu summa nepārsniedz 7 % 
no kopējām projekta attiecināmajām 
izmaksām (komersantiem šīs 
izmaksas ir neattiecināmas). 
29. Izmaksas uzskatāmas par 
attiecināmām, ja tās: 
29.1. atbilst šo noteikumu 28.punktā 
minētajām izmaksām; 
29.2. ir nepieciešamas projekta 
īstenošanai un ir iekļautas projekta 
iesniegumā; 
29.3. ir radušās pēc konkursa 
izsludināšanas, taču ne vēlāk kā līdz 
projekta īstenošanas termiņa beigām; 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

29.4. ir veiktas faktiski un ievērojot 
finanšu vadības, ekonomiskuma un 
efektivitātes principus; 
29.5. ir norādītas projekta iesniedzēja 
grāmatvedības uzskaitē, ir 
identificējamas, nodalītas no pārējām 
izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī 
apliecinātas ar attiecīgiem 
attaisnojuma dokumentu oriģināliem; 
29.6. ir norādītas projekta starpposma 
vai noslēguma pārskatā, pievienojot 
dokumentu kopijas (projekta ietvaros 
noslēgtajiem līgumiem, darbu 
pieņemšanas un nodošanas aktiem, 
rēķiniem, maksājuma uzdevumiem). 
 
30.Konkursa ietvaros neattiecināmas 
ir šādas izmaksas:  
30.1. izmaksas, kas neatbilst MK 
noteikumu Nr.1492 28. vai 29.punktā 
minētajām prasībām; 
30.2. pievienotās vērtības nodokļa 
maksājumi, ja tie jebkādā veidā ir 
atgūstami no valsts budžeta; 
30.3. izmaksas, kas tiek segtas no 
citiem finanšu avotiem; 
30.4. samaksa par aizdevuma 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

izskatīšanu, noformēšanu un 
rezervēšanu, procentu maksājumi, 
soda procenti, maksājumi par naudas 
pārskaitījumiem, komisijas nauda, 
zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un 
citi tiešie finansiālie izdevumi; 
30.5. izmaksas, kas nav saistītas ar 
SEG emisiju samazinājuma 
sasniegšanu; 
30.6. projekta iesnieguma 
sagatavošanas izmaksas. 

2.7. Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partnera (ja 
projektā ir iesaistīts 
finanšu sadarbības 
partneris) līdzfinansējums 
ir vismaz 40 % no projekta 
kopējām attiecināmajām 
izmaksām 

Jā Projekta iesnieguma 
5.sadaļa 

Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partnera (ja 
projektā ir iesaistīts finanšu 
sadarbības partneris) 
līdzfinansējums ir vismaz 40% 
no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām 

Ja projektā nav iesaistīts finanšu 
partneris, izvērtē projekta iesniedzāj 
līdzfinansējuma apjomu. 

Nē Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partnera (ja 
projektā ir iesaistīts finanšu 
sadarbības partneris) 
līdzfinansējums ir mazāks par 
40% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām vai 
aprēķinos ir konstatēta 
aritmētiska kļūda. 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

2.8. Projekta iesniegumā 
norādītais projekta 
īstenošanas termiņš atbilst 
Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr. 1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana"6.punktā 
noteiktajām prasībām 

Jā Projekta iesnieguma 
4.2. un 4.3. punkts 

Projektā paredzētās aktivitātes 
plānots īstenot līdz 2011. gada 
1.decembrim. Projekta 
īstenošanas laiks nedrīkst 
pārsniegt 24 mēnešus. 

MK noteikumu Nr.1492 6.punkts 
nosaka, ka konkursa ietvaros 
apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 
2011.gada 1.decembrim.  
 

Nē Projektā paredzētās aktivitātes 
plānots īstenot ilgāk par 24 
mēnešiem vai 2011.gada 
1.decembri. Projekta 
iesnieguma 4.2. un 4.3.punktā 
ir norādīta atšķirīga 
informācija. 

2.9. Projekta aktivitātes plānots 
īstenot Latvijā 

Jā Projekta iesnieguma 
3. sadaļa. 

Visas projekta aktivitātes ir 
plānots īstenot Latvijas 
Republikas teritorijā. 

MK noteikumu Nr.1492 13.punkts 
nosaka, ka projektu īsteno Latvijas 
Republikas teritorijā. 

Nē Dažas vai visas projekta 
aktivitātes plānots īstenot 
ārpus Latvijas Republikas 
teritorijas. 

2.10. Identificēti iespējamie 
projekta ieviešanas riski un 
problēmas 

Jā Projekta iesnieguma 
3.13. punkts 

Ir identificēti iespējamie 
projekta ieviešanas riski un 
problēmas 

 

Nē Nav identificēti vai identificēti 
daļēji iespējamie projekta 
ieviešanas riski un problēmas. 

2.11. Aprakstīti pasākumi risku Jā Projekta iesnieguma 
3.13. punkts 

Projektā ir aprakstīti pasākumi 
risku novēršanai vai 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

novēršanai vai 
samazināšanai  

samazināšanai un tie ir 
atbilstoši riskam. 

Nē Projektā nav aprakstīti vai ir 
daļēji aprakstīti pasākumi risku 
novēršanai vai samazināšanai. 
Pasākumi nav atbilstoši 
riskam. 

2.12. Projekta īstenošanas laikā 
plānoti publicitātes 
pasākumi 

Jā Projekta iesnieguma 
6.sadaļa 

Projekta īstenošanas laikā ir 
plānoti publicitātes pasākumi 
un tie ir atbilstoši MK 
noteikumu Nr.1492 
71.punktam. 

MK noteikumu Nr.1492 71.punkts 
nosaka, ka projekta publicitātes 
nodrošināšanai finansējuma 
saņēmējs: 
71.1. informāciju par projekta 
īstenošanu, finanšu izlietojumu un 
panākto SEG emisiju samazinājumu 
izvieto savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir; 
71.2. projekta īstenošanas laikā 
organizē vismaz vienu pasākumu, 
kurā tas informē sabiedrību par 
projekta aktivitātēm un rezultātiem, tai 
skaitā ietekmi uz vidi un SEG emisijas 
samazinājumu 
 

Nē Projekta īstenošanas laikā nav 
plānoti publicitātes pasākumi 
vai tajos nav iekļauti MK 
noteikumu Nr.1492 71.punktā 
noteiktie publicitātes 
pasākumi. 

3. Projekta iesniedzējs 

3.1. Projekta iesnieguma 
iesniedzējs ir tiešās vai 

Jā Projekta iesnieguma 
1.1. punkts 

Projekta iesniedzējs ir tiešās 
vai pastarpinātās pārvaldes 

MK noteikumu Nr.1492 17.punkts 
nosaka, ka projekta iesniedzējs un 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, atvasināta 
publiska persona, vai arī 
Latvijas Republikā 
reģistrēts komersants 

iestāde, atvasināta publiska 
persona, vai arī Latvijas 
Republikā reģistrēts 
komersants un atbilst MK 
noteikumu Nr.1492 17.punkta 
prasībām gadījumā, ja 
projekta iesniedzējs ir 
komersants. 

sadarbības partneris, ja tas ir 
komersants, atbilst sīkā, mazā vai 
vidējā komersanta kategorijai 
atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 
800/2008 1.pielikumam. Lielie 
komersanti, kas atbilst Komisijas 
Regulas Nr. 800/2008 2.panta 
8.punktā noteiktajai definīcijai, nevar 
būt projekta iesniedzēji vai 
sadarbības partneri. 
 
Tiešās pārvaldes iestādes ir visas 
iestādes, kas juridiski pieder pie 
Latvijas Republikas. Tās ir ministrijas 
un citas Ministru kabinetam, Ministru 
prezidentam vai ministram tieši 
pakļautas pārvaldes iestādes, kā arī 
to padotībā esošas iestādes. 
Pastarpinātās pārvaldes iestādes ir 
pašvaldību un citu atvasināto publisko 
tiesību juridisko personu izveidotās 
iestādes. 
Atvasināta publiska persona — 
pašvaldība vai cita ar likumu vai uz 
likuma pamata izveidota publiska 
persona. Tai ar likumu piešķirta sava 
autonoma kompetence, kas ietver arī 
sava budžeta veidošanu un 

Nē Projekta iesniedzējs nav tiešās 
vai pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, atvasināta publiska 
persona, vai arī Latvijas 
Republikā reģistrēts 
komersants, vai projekta 
iesniegumā ir norādīta 
pretrunīga informācija par 
projekta iesniedzēju. Projekta 
iesniedzējs neatbilst MK 
noteikumu Nr.1492 17.punkta 
prasībām gadījumā, ja 
projekta iesniedzējs ir 
komersants. 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

apstiprināšanu. Tai var būt sava 
manta. 

3.2 Projekta iesniedzējs nav 
pārkāpis Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.1492 
"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju 
attīstīšana"20.punktā 
noteiktos ierobežojumus 

Jā Projekta iesniedzēja 
apliecinājums (MK 
noteikumu Nr. 1492 
3.pielikums), cita 
publiski pieejama 
informācija. 

Projekta iesniedzējs nav 
pārkāpis MK noteikumu 
Nr.1492 20.punktā noteiktos 
ierobežojumus. 

20. Uz finansējumu projekta 
īstenošanai nevar pretendēt, ja 
projekta iesniedzējs: 

20.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts 
par maksātnespējīgu, tajā skaitā 
atrodas sanācijas, tiesiskās 
aizsardzības procesā, tā saimnieciskā 
darbība ir izbeigta vai saskaņā ar 
komercreģistrā pieejamo informāciju 
tas atrodas likvidācijas procesā; 

20.2. nav samaksājis nodokļus 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un termiņos; 

20.3. nav veicis valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un termiņos; 

20.4. ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo 
nozari regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumā vai vides aizsardzības, 
konkurences vai darba tiesību 

Nē Projekta iesniedzējs ir 
pārkāpis MK noteikumu 
Nr.1492 20.punktā noteiktos 
ierobežojumus. 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

pārkāpumā; 

20.5. atbilst Komisijas Regulas Nr. 
800/2008 1.panta 7.punktā minētajai 
grūtībās nonākuša komersanta 
definīcijai; 

20.6. ir nonācis situācijā, ka no citām 
valsts atbalsta programmām vai 
individuālajiem atbalsta projektiem 
pret to ir vērsta prasība par līdzekļu 
atgūšanu; 

20.7. par konkursā attiecināmajām 
izmaksām šis projekts ir saņēmis vai 
paredz saņemt līdzfinansējumu citu 
finansējuma programmu ietvaros no 
citiem finanšu instrumentiem, Eiropas 
Savienības vai ārvalstu finanšu 
palīdzības līdzekļiem, tajā skaitā no 
Eiropas Savienības struktūrfondu 
līdzekļiem, kas paredzēti darbības 
programmas "Uzņēmējdarbība un 
inovācijas" papildinājuma 
2.1.2.2.aktivitātes "Jaunu produktu un 
tehnoloģiju izstrāde" 
2.1.2.2.1.apakšaktivitātei "Jaunu 
produktu un tehnoloģiju izstrāde" vai 
2.1.2.2.3.apakšaktivitātei "Jaunu 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

produktu un tehnoloģiju izstrāde - 
atbalsts rūpnieciskā īpašuma tiesību 
nostiprināšanai" (noslēgtie līgumi ir 
pieejami 
http://www.liaa.gov.lv/lv/es_strukturfo
ndi/es_strukturfondi/noslegtie_ligumi_
20072013plano/_gv/group-id_1488/), 
kā arī "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 
papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātei 
"Atbalsts zinātnei un pētniecībai" 
(konkursu rezultātus skatīt: 
http://www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi
/projektu_konkursi/konkursu_rezultati) 

3.3. Projekta iesnieguma 
veidlapu parakstījis 
projekta iesnieguma 
iesniedzēja atbildīgā 
persona vai tā pilnvarota 
persona 

Jā Projekta iesnieguma 
1.2. punkts un 
Projekta iesniedzēja 
apliecinājums (MK 
noteikumu Nr. 1492 
3.pielikums) 

Projekta iesnieguma veidlapu 
ir parakstījis projekta 
iesnieguma iesniedzēja 
atbildīgā persona vai tā 
pilnvarota persona 

 

Nē Projekta iesnieguma veidlapu 
nav parakstījis projekta 
iesnieguma iesniedzēja 
atbildīgā persona vai tā 
pilnvarota persona 

3.4. Projekta iesniedzējs, ja tas 
ir komersants, atbilst sīkā, 
mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai 

Jā Projekta iesnieguma 
1.1. punkts un 
projekta iesniedzēja 
gada pārskata kopija 

Projekta iesniedzējs atbilst 
sīkā, mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai 

Komersants atbilst sīkā, mazā vai 
vidējā komersanta kategorijai 
atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 
800/2008 1.pielikumam. Nē Projekta iesniedzējs ir 

komersants, taču neatbilst 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

sīkā, mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai. 

NA Projekta iesniedzējs ir Latvijas 
Republikas tiešās vai 
pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, atvasināta publika 
persona. 

4.Sadarbības partneris (ja attiecināms) 
4.1 Sadarbības partneris ir 

tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestāde, 
atvasināta publiska 
persona, vai arī 
komersants 

Jā Projekta iesnieguma 
2.1. punkts  

Sadarbības partneris ir tiešās 
vai pastarpinātās pārvaldes 
iestāde, atvasināta publiska 
persona, vai arī komersants 

Skatīt piezīmes pie 3.1.kritērija. 

Nē Sadarbības partneris nav 
tiešās vai pastarpinātās 
pārvaldes iestāde, atvasināta 
publiska persona, vai arī 
komersants 

NA  

4.2 Sadarbības partneris(-i) 
atbilst Ministru kabineta 
2009.gada 22.decembra 
noteikumu Nr.1492 

Jā Projekta iesnieguma 
2.1. punkts 

Sadarbības partneris(-i) atbilst 
MK noteikumu Nr.1492  17. un 
21. punktā minētajām 
prasībām 

17. Projekta iesniedzējs un 
sadarbības partneris, ja tas ir 
komersants, atbilst sīkā, mazā vai 
vidējā komersanta kategorijai 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

"Siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinošu 
tehnoloģiju attīstīšana" 17. 
un 21.punktā minētajām 
prasībām 

Nē Sadarbības partneris(-i) 
neatbilst MK noteikumu 
Nr.1492 17. un 21. punktā 
minētajām prasībām 

atbilstoši Komisijas Regulas 
Nr.800/2008 1.pielikumam. Lielie 
komersanti, kas atbilst Komisijas 
Regulas Nr.800/2008 2.panta 
8.punktā noteiktajai definīcijai, nevar 
būt projekta iesniedzēji vai 
sadarbības partneri. 
21. Projekta iesniedzējs nevar 
pretendēt uz finansējumu projekta 
īstenošanai, ja tā sadarbības 
partneris: 
21.1. ir juridiska persona, kas 
pasludināta par maksātnespējīgu, tajā 
skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās 
aizsardzības procesā, tā saimnieciskā 
darbība ir izbeigta vai saskaņā ar 
komercreģistrā pieejamo informāciju 
tas atrodas likvidācijas procesā; 
21.2. nav pildījis pienākumus saistībā 
ar nodokļu maksājumiem, kas izriet 
no sadarbības partnera valsts 
nodokļu sistēmu regulējošajiem 
normatīvajiem aktiem; 
21.3. ar spēkā stājušos tiesas 
spriedumu atzīts par vainīgu attiecīgo 
nozari regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumā, vides aizsardzības, 
konkurences, darba tiesību 

  NA  Projektā nav paredzēts 
sadarbības partneris 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

pārkāpumā vai profesionālās 
darbības pārkāpumā saskaņā ar 
sadarbības partnera valsts 
normatīvajiem aktiem; 
21.4. atbilst Komisijas Regulas Nr. 
800/2008 1.panta 7.punktā minētajai 
grūtībās nonākuša komersanta 
definīcijai; 
21.5. ir nonācis situācijā, ka no citām 
valsts atbalsta programmām vai 
individuālajiem atbalsta projektiem 
pret to ir vērsta prasība par līdzekļu 
atgūšanu. 

4.3 Sadarbības partneris, ja 
tas ir komersants, atbilst 
sīkā, mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai 

Jā Projekta iesnieguma 
2.1. punkts. 

Sadarbības partneris atbilst 
sīkā, mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai 

 

Nē Sadarbības partneris neatbilst 
sīkā, mazā vai vidējā 
komersanta kategorijai 

NA Sadarbības partneris nav 
komersants vai projektā nav 
paredzēts sadarbības 
partneris 

KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

1. CO2 emisijas 
samazinājums 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

1.1. Tehnoloģijas vai produkta 
izmantošanas rezultātā 
potenciāli saražotās 
enerģijas vai samazinātā 
enerģijas patēriņa gadā 
attiecība pret CO2 emisiju 
samazinājumu (kg 
CO2/kwh) 

 

    1-20 Projekta iesnieguma 
3.6.punkts. 

Vērtējums 1.1. un 1.2. punktā 
projektam tiek piešķirts, to 
aprēķinot proporcionāli skalā - 
40 punkti projektam ar 
vislielāko siltumnīcefekta gāzu 
emisijas samazinājumu uz 
vienu saražoto vai aizvietoto 
enerģijas kilovatstundu un 
investētajiem 1000 Ls un 1 
projektam ar vismazāko 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu uz vienu 
saražoto vai aizvietoto 
enerģijas kilovatstundu un 
investētajiem 1000 Ls tiem 
projekta pieteikumiem, kas 
saņēmuši administratīvo 
atbilstību. 

Kritērija izvērtēšanai nepieciešams 
sagatavot projektu sarakstu.  

1.2 Projekta efektivitātes 
rādītājs (kg CO2/LVL) 

   1-20 

2. Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) pieredze 

    

2.1. Projekta iesniedzēja 
pieredze ar projektu 
saistītajā jomā: 

    

2.1.1. Pieredzes nav vai arī tā ir 
īsāka par 1 gadu 

0  Projekta iesnieguma 
1.5.1. un 2.4. punkti 

Nav iepriekšējas pieredzes 
projektos, kas saistīti ar 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 

Nepieciešams ievērot atšķirību starp 
kritēriju Nr.4 (cilvēku pieredze) un 2. 
(iestādes vai uzņēmuma pieredze). 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

attīstīšanu vai ir realizējis šāda 
veida projektus, bet pieredze ir 
mazāka par 1 gadu 

2.1.2 Pieredze ir no 1 līdz 3 
gadiem 

1 Ir realizējis projektus, kas saistīti 
ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 
attīstīšanu, bet pieredze ir no 1 
līdz 3 gadiem 

2.1.3 Pieredze ir ilgāka par 3 
gadiem 

2 Ir realizējis projektus, kas saistīti 
ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 
attīstīšanu un pieredze ir lielāka 
par 3 gadiem 

2.2. Projekta sadarbības 
partneru (ja attiecināms) 
pieredze ar projektu 
saistītajā jomā: 

    

2.2.1 Pieredzes nav vai arī tā ir 
īsāka par 1 gadu 

0 vai NA Projekta iesnieguma 
2.4.punkts 

Nav iepriekšējas pieredzes 
projektos, kas saistīti ar 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 
attīstīšanu vai ir realizējis šāda 
veida projektus, bet pieredze ir 
mazāka par 1 gadu 

Nepieciešams ievērot atšķirību starp 
kritēriju Nr.4 (cilvēku pieredze) un 2. 
(iestādes vai uzņēmuma pieredze). 
Apakškritēriju novērtē „NA”, ja 
projektā nav paredzēts sadarbības 
partneris. 
Ja ir vairāki sadarbības partneri, tad 
vērtējot tiek ņemta vērā tā sadarbības 
pantera pieredze, kura ir visilgākā. 

2.2.2 Pieredze ir no 1 līdz 3 
gadiem 

1 Ir realizējis projektus, kas saistīti 
ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 
attīstīšanu, bet pieredze ir no 1 
līdz 3 gadiem 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

2.2.3 Pieredze ir ilgāka par 3 
gadiem 

2 Ir realizējis projektus, kas saistīti 
ar siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanu un tehnoloģiju 
attīstīšanu un pieredze ir lielāka 
par 3 gadiem 

3. Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) finansiālais 
stāvoklis 

    

3.1. Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo trīs 
gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā ir mazāks 
nekā projekta kopējās 
izmaksas 

           0 Projekta iesnieguma 
1.7 un 2.6.punkts, 
pievienotais gada 
pārskats 

Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo trīs 
gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā (summējot 
visiem partneriem) ir mazāks 
nekā projekta kopējās izmaksas 

 

3.2 Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo trīs 
gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā ir līdz 
divas reizes lielāks nekā 
projekta kopējās izmaksas 

2 Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo trīs 
gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā (summējot 
visiem partneriem) ir līdz divas 
reizes lielāks nekā projekta 
kopējās izmaksas 

3.3 Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo 
trīs gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā ir vairāk 

4 Projekta iesniedzēja un 
sadarbības partneru (ja 
attiecināms) iepriekšējo trīs 
gadu vidējais finanšu 
apgrozījums gadā (summējot 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

kā divas reizes lielāks 
nekā projekta kopējās 
izmaksas 

visiem partneriem)ir vairāk kā 
divas reizes lielāks nekā 
projekta kopējās izmaksas 

4. Projekta īstenošanā 
iesaistītā personāla 
pieredze 

    

4.1 Projekta īstenošanā 
iesaistītā personāla 
pieredze 

    

4.1.1 neviens no projekta 
īstenošanā iesaistītā 
personāla iepriekš nav 
strādājis ar projektu 
saistītajā jomā vai arī ir 
strādājis tajā mazāk par 1 
gadu 

            0 Projekta iesnieguma 
1.6 un 2.5. punkti 

Projekta ieviešanā iesaistītajam 
personālam nav iepriekšējas 
pieredzes ar projektu saistītajā 
jomā, vai arī projektā iesaistītā 
personāla pieredze ir mazāka 
par 1 gadu.  

Nepieciešams ievērot atšķirību starp 
kritēriju Nr.4 (cilvēku pieredze) un 2. 
(iestādes vai uzņēmuma pieredze). 

4.1.2 vismaz viens no projekta 
īstenošanā iesaistītā 
personāla ar projektu 
saistītajā jomā ir strādājis 1 
līdz 3 gadus 

1 Vismaz viens no projekta 
īstenošanā iesaistītā personāla 
ar projektu saistītajā jomā ir 
strādājis 1 līdz 3 gadus. 

4.1.3 vismaz viens no projekta 
īstenošanā iesaistītā 
personāla ar projektu 
saistītajā jomā ir strādājis 
vairāk kā 3 gadus 

2 Vismaz viens no projekta 
īstenošanā iesaistītā personāla 
ar projektu saistītajā jomā ir 
strādājis vairāk kā 3 gadus. 

5. Produkta vai 
tehnoloģijas inovācija: 

    

5.1 Inovācijas vispārīgs     
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

novērtējums:  
5.1.1. inovācijas produkta vai 

tehnoloģijas izstrādē un 
darbībā nav  

            0 Projekta iesnieguma 
3.5 punkts 

Inovācijas produkta vai 
tehnoloģijas izstrādē un 
darbībā nav  

Inovācija ir process, kurā jaunas 
zinātniskās, tehniskās, sociālās, 
kultūras vai citas jomas idejas, 
izstrādnes un tehnoloģijas tiek 
īstenotas tirgū pieprasītā un 
konkurētspējīgā produktā vai 
pakalpojumā. 
Inovācijas galarezultāts ir 
jaunievedumi, produktu un procesu 
kvalitātes, produktivitātes un 
efektivitātes būtiski uzlabojumi, kā arī 
jaunievedumi darba organizācijā un 
jauninājumi piegādātāju un klientu 
attiecību veidošanā. 
 

Lai sasniegtu inovācijas gala rezultātu – 
jaunu vai pilnvērtīgāku produktu vai 
pakalpojumu, var būt:  

 produkta inovācija (uzlabots 
ražošanas gala produkts);  

 procesa inovācija (uzlabots 
ražošanas process, lai iegūtu 
augstāku gala produkta tirgus 
vērtību);  

 organizatoriskā inovācija 
(efektīva vadības sistēma, 
sadarbības tīklu veidošana);  

5.1.2 inovācija ir atsevišķos 
produkta vai tehnoloģijas 
posmos vai sastāvdaļās 

1 Inovatīvie risinājumi ir 
atsevišķos produkta vai 
tehnoloģijas posmos vai 
sastāvdaļās 

5.1.3 inovācija ietekmē visu 
produktu vai tehnoloģiju 
kopumā 

2 Inovācija ietekmē visu projekta 
rezultātā izstrādāto produktu 
vai tehnoloģiju kopumā 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

 sociālā inovācija (uzlabojumi 
sociālajā vidē – labklājība, 
nodarbinātība, kultūrvide utt.) 

5.2 Inovācijas novērtējums 
Latvijā: 

    

5.2.1 produkts vai tehnoloģija 
līdz šim ir realizēta Latvijā 

0 Projekta iesnieguma 
3.5.punkts 

Produkts vai tehnoloģija jau 
iepriekš ir realizēta Latvijā.  

 

5.2.2 produkts vai tehnoloģija 
līdz šim nav realizēta 
Latvijā 

4 Izveidotā tehnoloģija vai 
produkts ir unikāls un iepriekš 
nav ticis realizēts Latvijā. 

6. Projekta ilgtspēja un 
multiplikatīvais efekts 

    

6.1. Projekta multiplikatīvais 
efekts: 

    

6.1.1 projekts ir specifisks, to 
nevar attiecināt uz citām 
komercdarbības jomām 

0 Projekta iesnieguma 
3.8 punkts 

Projekts ir specifisks, to nevar 
attiecināt uz citām 
komercdarbības jomām 

 

6.1.2 projektu var attiecināt uz 
tās pašas komercdarbības 
jomas labuma saņēmējiem 

2 Projektu var attiecināt uz tās 
pašas komercdarbības jomas 
labuma saņēmējiem 

6.1.3 pēc projekta īstenošanas, 
iegūtos rezultātus varēs 
izmantot citās 
komercdarbības jomās 

4 Pēc projekta īstenošanas, 
iegūtos rezultātus varēs 
izmantot citās komercdarbības 
jomās 

6.2. Projekta ilgtspējas 
izvērtējums 

    

6.2.1 izveidotā tehnoloģija vai 
produkts nav ilgtspējīgs  

0 Projekta iesnieguma Projektā plānotā tehnoloģija 
vai produkts nav ilgtspējīgs – 
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

3.7.punkts pielietojamība ir īsāka par 1 
gadu pēc projekta realizācijas. 

6.2.2 izveidotās tehnoloģijas vai 
produkta darbības ilgums 
ir no 1 - 5 gadiem 

1 Projektā plānotās tehnoloģijas 
vai produkta darbības ilgums ir 
no 1 - 5 gadiem pēc projekta 
realizācijas. 

6.2.3 izveidotās tehnoloģijas vai 
produkta darbības ilgums 
ir vairāk kā 5 gadi 

2 Projektā plānotās tehnoloģijas 
vai produkta darbības ilgums ir 
vairāk kā 5 gadi pēc projekta 
realizācijas. 

7. Projekta izmaksu 
pamatotība un 
efektivitāte 

    

7.1. Projekta izdevumi pārsniedz 
vidējās tirgus cenas par 20 
% un vairāk 

0 Projekta iesnieguma 
5.sadaļa, publiski 
pieejamā informācija 
par tirgus cenām. 

Projekta izdevumi pārsniedz 
vidējās tirgus cenas par 20 % 
un vairāk. 

Tirgus cenas tiek noteiktas katrai 
izdevumu pozīcijai izmantojot Centrālās 
statistikas pārvaldes jaunākos publiski 
pieejamos un pārbaudāmos datus. Ja 
par kādu budžeta izmaksu pozīciju nav 
pieejamas informācija par vidējām 
tirgus cenām (piemēram, saistīta ar 
kādu specifisku inovatīvu izstrādi utt..) 
tad projekta iesniegumā norādītās 
izmaksas uzskatāmas par atbilstošām 
vidējām tirgus cenām.  

7.2. Projekta izdevumi pārsniedz 
vidējās tirgus cenas par 10 
%-20 % 

1 Projekta izdevumi pārsniedz 
vidējās tirgus cenas par 10 % – 
20 %.  

7.3. Projekta izdevumi ne vairāk 
kā par 10 % pārsniedz 
vidējās tirgus cenas 

2 Projekta izdevumi ir ne vairāk 
kā par 10 % pārsniedz vidējās 
tirgus cenas.  

7.4. Projekta izdevumi atbilst 
vidējām tirgus cenām vai ir 
zemāki 

4 Projekta izdevumi atbilst 
vidējām tirgus cenām vai ir 
zemāki. 

8. Darba vietu izveidošana     
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Kritērija Nr. 
konkursa 
nolikumā  

Kritērijs Iespējamais 
vērtējums 

Vieta projekta 
iesniegumā/citos 

informācijas avotos 
Vērtējuma raksturojums Piezīmes 

8.1 Projekta īstenošanas 
rezultātā netiks radītas 
jaunas darba vietas vai arī 
to pastāvēšanas ilgums ir 
mazāks kā 3 gadi 

0 Projekta iesnieguma 
3.10 punkts 

Projekta īstenošanas rezultātā 
netiks radītas jaunas darba 
vietas vai arī to pastāvēšanas 
ilgums būs mazāks kā 3 gadi 
pēc projekta beigām. 

 

8.2 Projekta īstenošanas 
rezultātā tiks radītas līdz 3 
jaunas darba vietas, kuru 
pastāvēšanas ilgums ir 
vairāk kā 3 gadi 

2 Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks radītas līdz 3 jaunas darba 
vietas un tās tiks saglabātas 
vismaz 3 gadus pēc projekta 
beigām. 

8.3 Projekta īstenošanas 
rezultātā tiks radītas vairāk 
kā 3 jaunas darba vietas, 
kuru pastāvēšanas ilgums ir 
vairāk kā 3 gadi 

4 Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks radītas vairāk kā 3 jaunas 
darba vietas un tās tiks 
saglabātas vismaz 3 gadus pēc 
projekta beigām. 

9. Vietējo resursu piesaiste 
projektu īstenošanā 

    

9.1. Izstrādājamās tehnoloģijas 
darbībā vai produkta 
ražošanā netiek 
izmantotas vietējās 
izejvielas, materiāli 

0 Projekta iesnieguma 
3.12.punkts 

Izstrādājamās tehnoloģijas 
darbībā vai produkta ražošanā 
netiek izmantotas vietējās 
izejvielas, materiāli.  

 

9.2. Izstrādājamās tehnoloģijas 
darbībā vai produkta 
ražošanā tiek izmantotas 
vietējās izejvielas, 
materiāli  

4 Izstrādājamās tehnoloģijas 
darbībā vai produkta ražošanā 
tiek izmantotas vietējās 
izejvielas, materiāli.  

 


