3. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada __________
kārtībai Nr. __________
Pārbaudes lapā Nr.1 iekĜauto atbilstības un administratīvo neprecizējamo kritēriju vērtēšanas procedūra
Nr.*
7.

1.1.

Kritēriji (jā/nē)*
Procedūra
Informācijas avots
Administratīvie kritēriji
Projekta iesniegums iesniegts projektu Jāpārbauda, vai Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu 1. Projekta iesnieguma veidlapa (turpmāk
iesniegumu iesniegšanas termiĦā.
pieĦemšanas termiĦā, salīdzinot Projekta iesnieguma iesniegšanas tekstā – PIV).
datumu ar izsludināto projektu iesniegumu pieĦemšanas termiĦu.
2. LIAA sludinājumā norādītā informācija
par projektu iesniegumu pieĦemšanas
termiĦu.
Projekta
iesniedzēja
atbilstības
kritēriji
Projekta iesniedzējs atbilst vienam no 1) Jāpārbauda, vai PIV titullapā un 1.1.sadaĜā norādītais projekta 1. PIV.
tālākminētajiem nosacījumiem:
iesniedzējs ir komersants, biedrība, kooperatīvā sabiedrība, 2. Lursoft datu bāze.
valsts
vai pašvaldības iestāde;
1. komersants;
2. biedrība, kuras biedri ir vismaz 2) Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir biedrība, jāpārbauda, vai
projekta iesniedzējs PIV 1.1.10.sadaĜā norādījis, kā arī 7.sadaĜā
5 komersanti;
apliecinājis, ka „biedrība, kas partnerībā iesniedz projektu, kā
3. kooperatīvā sabiedrība, kuras
biedrus apvieno vismaz 5 komersantus;
biedri ir vismaz 5 komersanti;
3)
Gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir kooperatīvā sabiedrība,
4. valsts vai pašvaldības iestāde,
jāpārbauda,
vai projekta iesniedzējs PIV 1.1.10.sadaĜā norādījis,
kura ir finansējuma saĦēmējs
kā arī PIV 7. sadaĜā apliecinājis, ka kooperatīvās sabiedrības
projektā, kurā pārējie partneri ir
biedri
ir vismaz 5 komersanti;
komersanti,
biedrības
vai
4)
Gadījumā,
ja projektā paredzēta dalība biedrības organizētā
kooperatīvās sabiedrības.
tirdzniecības
misijā vai kontaktbiržā vai projektu iesniegusi
Ja projektu iesniedz partnerībā, tad
biedrība,
kura
organizē konferenci (semināru) par eksporta
projekta iesniedzējs ir finansējuma
jautājumiem,
jāpārbauda,
vai PIV 1.1.10.sadaĜā norādītais
saĦēmējs.
biedru kopējais gada apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz
100 miljonus latu (tiek Ħemts vērā arī to komersantu
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5)

6)

1.4.

Projekta iesniedzējs un partneri nav
atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā
neatrodas sanācijas vai tiesiskās
aizsardzības procesā, to saimnieciskā
darbība nav izbeigta vai saskaĦā ar
Komercreăistrā
un
biedrību
un
nodibinājumu
reăistrā
pieejamo
informāciju tie neatrodas likvidācijas
procesā.

1)

2)

3)

2.1.2.

apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri
kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri);
Gadījumā, ja finansējuma saĦēmējs ir valsts vai pašvaldību
iestāde, jāpārbauda vai pārējie partneri ir komersanti, biedrības
vai kooperatīvās sabiedrības, pārbaudot PIV 1.B. sadaĜā
norādīto informāciju;
Ja finansējuma saĦēmējs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība
un projekts ir iesniegts partnerībā, jāpārbauda vai projekta
iesniedzējs ir apvienojis vismaz piecus komersantus, pārbaudot
PIV 1.B. sadaĜā norādīto informāciju.
Jāpārbauda, vai projekta iesniedzējs un partneri ar tiesas
lēmumu nav atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas
sanācijas procesā, to saimnieciskā darbība nav izbeigta un tie
neatrodas likvidācijas procesā, sameklējot informāciju Lursoft
datu bāzē un Valsts aăentūras "Maksātnespējas administrācija"
datu bāzē;
Jāpārbauda, vai PIV 7.sadaĜā projekta iesniedzējs ir apliecinājis,
ka „nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā
neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā,
tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaĦā ar
komercreăistrā vai biedrību un nodibinājumu reăistrā pieejamo
informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā”;
Ja projekta iesniedzējs ir biedrība vai kooperatīvā sabiedrība,
jāpārbauda vai PIV 1.1.10.sadaĜā norādītie biedri ar tiesas
lēmumu nav atzīti par maksātnespējīgiem, tai skaitā neatrodas
sanācijas procesā, to saimnieciskā darbība nav izbeigta un tie
neatrodas likvidācijas procesā, sameklējot informāciju Lursoft
datu bāzē un Valsts aăentūras "Maksātnespējas administrācija"
datu bāzē.

1.PIV.
2.Lursoft datu bāze.
3.Valsts
aăentūras
"Maksātnespējas
administrācija"
datu
bāze
(http://www.mna.gov.lv/registri.jsp?m2=2
1).

Projekta nozare
Nozare, kurā tiks īstenos projekts, ir Jāpārbauda, vai PIV 2.2.sadaĜā norādītā projekta īstenošanas nozare PIV.
atbalstāma.
nav viena no neatbalstāmajām nozarēm:
Neatbalstāmās nozares ir:
• Lauksaimniecības produktu ražošanas nozare;
produktu
1. Lauksaimniecības
• Zivsaimniecības un akvakultūras nozare;
ražošanas nozare;
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2. Zivsaimniecības

2.3.2.

un
• OgĜu rūpniecības nozare;
akvakultūras nozare;
• Alkoholisko dzērienu ražošanas nozares;
3. OgĜu rūpniecības nozare;
• Tabakas izstrādājumu ražošanas nozare;
4. Alkoholisko dzērienu ražošanas
• Tirdzniecības nozare;
nozares;
• Finanšu starpniecības nozare;
5. Tabakas izstrādājumu ražošanas
• Komercpakalpojumu nozare;
nozare;
• AzartspēĜu nozare.
6. Tirdzniecības nozare;
7. Finanšu starpniecības nozare;
8. Komercpakalpojumu nozare;
9. AzartspēĜu nozare.
Projekta atbilstības kritēriji
Vērtējot projektus to iesniegšanas Vērtējot projektus to iesniegšanas secībā, jāpārbauda, vai aktivitātē VAPIS datu bāze.
secībā,
aktivitātē
ir
pietiekams ir pietiekams finansējums.
finansējums.
Pārbaudi veic Pārbaudes lapas Nr.1 aizpildīšanas brīdī, Ħemot vērā
aktuālo pieejamo finansējuma apjomu uz konkrētā Projekta
iesnieguma vērtēšanas brīdi (pēc projektu iesniegšanas secības
identifikācijas numuriem).
Ja finansējums ir pietiekams, kritēriju atzīmē ar „Jā”, ja finansējums
nav pietiekams, kritēriju atzīmē ar „Nē” un projekta iesnieguma
vērtēšanu par atbilstību pārējiem kritērijiem neturpina.

* Kritērija numurs un nosaukums atbilstoši MK noteikumu Nr.851 4.pielikumam.

SaskaĦots ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 16.decembra vēstuli Nr.331-1-11781

Direktors

A.Ozols
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