6.pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada __________
kārtībai Nr. __________
Pārbaudes lapā Nr.2 iekĜauto kritēriju vērtēšanas procedūra

Nr.*

Kritērijs (jā/nē)*

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji
1.2.
Ja projektu iesniedz partnerība, tad par
partneri var būt:
1. komersanti;
2. biedrības;
3. kooperatīvās sabiedrības;
valsts vai pašvaldības iestāde kā
finansējuma saĦēmējs.
1.3.
Projekta iesniedzējam un partneriem
nav
Valsts
ieĦēmumu
dienesta
administrēto nodokĜu un citu valsts vai
pašvaldību
noteikto
obligāto
maksājumu parādu.

Projekta nozare
2.1.1. Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
noteikta saskaĦā ar NACE 2.red.

Procedūra

Informācijas avots

Gadījumā, ja projektu iesniedz partnerībā, jāpārbauda, vai partneris 1.PIV;
ir komersants, biedrība, kooperatīvā sabiedrība vai valsts un 2.Lursoft datu bāze.
pašvaldību iestāde kā finansējuma saĦēmējs.

1) Jāpārbauda, vai projekta iesniegumam pievienotajā projekta
iesniedzēja un partneru izziĦās par nodokĜu nomaksu ir
norādīts, ka projekta iesniedzējam un partneriem nav VID
administrēto nodokĜu parādu. Ja projekta iesniedzēja vai
partneru VID izziĦa nav pievienota, bet ir pievienota
piekrišanas vēstule, kurā projekta iesniedzējs un partneri
pilnvaro LIAA no VID pieprasīt šo informāciju, tad atbilstību
šim kritērijam jāizvērtē pēc izziĦas saĦemšanas no VID;
2) Pārbauda, vai VID izziĦa ir derīga – tā nav vecāka par 30
kalendārajām dienām.

1.PIV;
2.VID izziĦa.
3.Piekrišanas vēstule, kurā projekta
iesniedzējs pilnvaro LIAA no VID
pieprasīt informāciju par projekta
iesniedzēja nodokĜu nomaksu.

Jāpārbauda, vai PIV 2.2.sadaĜā norādītā projekta īstenošanas nozare
ir noteikta saskaĦā ar NACE 2.red.
Gadījumā, ja nozare nav noteikta NACE 2.redakcijā, tad pielāgo
NACE 1.1. redakcijā noteikto nozari.

1.PIV.
2.NACE 2.red.
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Projekta izmaksas
2.2.1. Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst
noteiktajām attiecināmajām izmaksām.

1) Jāpārbauda, vai PIV 3.3.sadaĜā ir paredzētas atbalstāmās 1.PIV.
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

2.2.2.

Prasītais atbalsta apjoms nepārsniedz
noteikto maksimālo atbalsta apjomu.

1)

darbības saskaĦā ar MK noteikumu Nr.851 19.punktu un
nav norādītas neatbalstāmās darbības 20.punkta izpratnē;
Jāpārbauda, vai PIV 4.3.sadaĜā ir paredzētas attiecināmās
izmaksas MK noteikumu Nr.851 24., 25.punkta izpratnē un
nav paredzētas neattiecināmās izmaksas 26.punkta izpratnē;
Jāpārbauda, vai PIV 3.3.sadaĜā norādītās atbalstāmās
darbības atbilst PIV 4.3.sadaĜā norādītajām attiecināmajām
izmaksām;
Jāpārbauda, vai PIV 4.3.sadaĜā norādītās attiecināmās
izmaksas nav radušās pirms līguma noslēgšanas ar
finansējuma saĦēmēju, izĦemot MK noteikumu Nr.851
24.1., 24.2., 24.4.1., 24.4.2. un 24.5.apakšpunktā minētās
attiecināmās izmaksas;
Gadījumā, ja projektu iesniegusi biedrība par konferences
(semināra) organizēšanu, jāpārbauda, vai tā nesaĦem
atbalstu biežāk kā divas reizes gadā;
Ja projekta iesniegumā kā aktivitāte ir paredzēta dalība
LIAA organizētā misijā vai dalība LIAA organizētā
kontaktbiržā, tad jāpārbauda, vai aktivitāte ir iekĜauta LIAA
gada Darbības plānā;
Ja projekta iesniegumā kā aktivitāte ir paredzēta tiešā vizīte
pie sadarbības partnera ārvalstīs, tad jāpārbauda, vai ir
pieĦemts LIAA direktora lēmums par tiešās vizītes
organizēšanu.
Gadījumā, ja paredzēta dalības maksa par piedalīšanos
konferencē
atbilstoši
MK
noteikumu
Nr.851
24.1.apakšpunktam, tad jāpārbauda, vai konference notiek
starptautiskas izstādes ārvalstīs ietvaros saskaĦā ar MK
noteikumu Nr.851 19.1.apakšpunktu.
Jāpārbauda, vai maksimāli pieĜaujamais atbalsta apjoms
vienam iesniedzējam nepārsniedz 200 000 EUR un
autotransporta nozares uzĦēmumam - 100 000 EUR pēdējo

2.MK noteikumi Nr.851.
3.Informācija LIAA interneta mājas lapā.

1. Informācija VAPIS 2007 par līdz šim
saĦemto de minimis atbalstu.
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2.2.3.

Projekta izmaksas (kopējās projekta
attiecināmās izmaksas, kopējās projekta
neattiecināmās izmaksas un kopējās
projekta izmaksas) projekta izmaksu
tāmē ir aprēėinātas aritmētiski pareizi
un ievērojot aktivitātē noteiktos
attiecināmo izmaksu ierobežojumus.

trīs fiskālo gadu laikā saskaĦā ar Komisijas 2006.gada
15.decembra regulā (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un
88. panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nr. L 379,
28/12/2006) noteiktajām prasībām;
2) Ja projektu iesniedz partnerībā, finansējuma ierobežojumi
attiecas uz katru partneri atsevišėi.
1) Jāpārbauda, vai PIV 4.1.,4.2. un 4.3.sadaĜā norādītās kopējās 1.PIV.
projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta 2.MK noteikumi Nr.851.
neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas ir
aprēėinātas aritmētiski pareizi;
2) Jāpārbauda, vai PIV 4.3.sadaĜā, nosakot izmaksas Latvijā
reăistrētu komersantu, biedrību, kooperatīvo sabiedrību,
dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs, Latvijā reăistrētu
komersantu dalībai biedrību un valsts aăentūras „Latvijas
investīciju un attīstības aăentūra” organizētām tirdzniecības
misijām un kontaktbiržām ārvalstīs, Valsts aăentūras
„Latvijas Investīciju un attīstības aăentūra” organizētām
komersantu tiešām vizītēm pie potenciālā vai esošā
sadarbības partnera (pasūtītāja, iepircēja), ievēroti šādi
noteiktie ierobežojumi:
• stenda platības, stenda konstrukcijas, nepieciešamā
tehniskā aprīkojuma (audiovizuālas iekārtas) nomas
izmaksas vienam projekta iesniedzējam vienai izstādei
(katram komersantam līdz 10 000 latiem, biedrībai līdz
20 000 latiem, tai skaitā audiovizuālās iekārtas nomai
līdz 100 latiem dienā);
• nomas maksa par konferenču, kontaktbiržu telpu īri un
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās
iekārtas) (komersantam līdz 2 500 latiem, biedrībai līdz
5 000 latiem, tai skaitā audiovizuālās iekārtas nomai
līdz 100 latiem dienā);
• mārketinga pasākumi nedrīkst pārsniegt 30 % no
projekta attiecināmajām izmaksām. Netiek atbalstītas
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•

•

•

•

mārketinga pasākumu izmaksas, ja projekta
atbalstāmajās izmaksās nav iekĜauta dalības maksa
izstādē vai ceĜa izdevumi, ja projekts paredz dalību
tirdzniecības misijā;
mārketinga pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt
10 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada
konsolidētā apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir
partnerība, biedrība vai valsts vai pašvaldības iestāde,
šo ierobežojumu rēėina no visu projektā iesaistīto
partneru pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma
summas;
mārketinga pasākumu izmaksas nedrīkst pārsniegt
5 000 latu gadā komersantam un 10 000 latu gadā
biedrībām. Šo ierobežojumu aprēėina, saskaitot visu
iesniedzēja kalendāra gadā apstiprināto projektu
kopējās mārketinga pasākumu izmaksas;
atĜauju un licenču izmaksas, lai apliecinātu produkcijas
atbilstību mērėa tirgus prasībām, ja projektā ir
paredzēta dalība izstādē vai tirdzniecības misijā, kas
notiek ārpus Eiropas Savienības. Izmaksas tiek
atbalstītas līdz 1 500 latiem par projektu;
nacionālā stenda koordinēšanas un dizaina izmaksas.
Nacionālais stends ir stends, kurā ir Latvijas nacionālā
simbolika, valsts nosaukums un informācija par valsti
(brošūras, bukleti). Nacionālo stendu organizē biedrība,
kuras Latvijā reăistrēto biedru, komersantu kopējais
apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 100 miljonus
latu (tiek Ħemts vērā arī to komersantu apgrozījums,
kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no
organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri):
- stenda dizaina izstrāde un elementu izgatavošana
līdz 10 000 latiem vienam projekta iesniedzējam
trijos gados;
- nacionālā stenda koordinēšanas pakalpojumu iegāde
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līdz 5 000 latiem vienā izstādē.

3) Jāpārbauda, vai PIV 4.3.sadaĜā, nosakot izmaksas biedrību

2.2.4.

Pieprasītais
atbalsta
apjoms
aprēėināts aritmētiski pareizi.

ir

organizētām
uz
eksportu
vērstām
konferencēm
(semināriem), ievēroti šādi noteiktie ierobežojumi:
• nomas maksa par konferenču, telpu īri un nepieciešamo
tehnisko aprīkojumu (audiovizuālās iekārtas) līdz
10 000 latiem gadā vienam projekta iesniedzējam;
• mārketinga pasākumu izmaksas līdz 5 000 latiem gadā
vienam projekta iesniedzējam;
• citu veidu izmaksas, kas nepieciešamas konferences
(semināra) organizēšanai, līdz 5 000 latiem gadā
vienam projekta iesniedzējam.
4) Ja projekta izmaksu tāmē neatbalstāmās izmaksas nav
aprēėinātas aritmētiski pareizi, tad konstatējums uzskatāms
par nebūtisku un papildus informācija netiek pieprasīta.
Valsts atbalsta programmu informācijas sistēmā 2007
(turpmāk - VAPIS 2007) tiek norādīta pareizā neattiecināmo
izmaksu un attiecināmo izmaksu summa.
1) Jāpārbauda, vai PIV 4.2.sadaĜā pieprasītā finansējuma PIV.
intensitāte nepārsniedz:
• 50% - no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
Latvijā reăistrētu komersantu, biedrību un kooperatīvo
sabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs;
Latvijā reăistrētu komersantu dalībai biedrību (kuru
biedru, komersantu, kas reăistrēti Latvijā, kopējais
apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 100 miljonus
latu, tiek Ħemts vērā arī to komersantu apgrozījums, kas
nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no
organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri) un
valsts aăentūras „Latvijas Investīciju un attīstības
aăentūra” organizētās tirdzniecības misijās un
kontaktbiržās ārvalstīs un valsts aăentūras „Latvijas
Investīciju un attīstības aăentūra” organizētām
komersantu tiešām vizītēm pie potenciālā vai esošā
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2.2.5.

2.2.6.

sadarbības partnera (pasūtītāja, iepircēja) ārvalstīs;
• 75% - no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
biedrību, kuru biedru, komersantu, kas reăistrēti
Latvijā, kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā
pārsniedz 100 miljonus latu (tiek Ħemts vērā arī to
komersantu apgrozījums, kas nav projekta iesniedzēja
biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir
projekta iesniedzēja biedri), organizētām uz eksportu
vērstām konferencēm (semināriem).
2) Jāpārbauda, vai PIV 4.2.sadaĜā atbalsta apjoms ir norādīts
atbilstoši pieprasītajai atbalsta intensitātei;
3) Jāpārbauda, vai 4.3.sadaĜā ir aritmētiski pareizi aprēėinātas
attiecināmās izmaksas un ir ievēroti attiecināmo izmaksu
ierobežojumi atbilstoši 2.2.3.kritērijā minētajai procedūrai;
4) Ja atbalsta intensitāte nav norādīta vai nav norādīta atbilstoši
pieprasītajam atbalsta apmēram, bet atbalsta apmērs ir
aprēėināts, ievērojot MK noteikumos Nr.851 noteiktos
ierobežojumus, nepārsniedzot maksimālo atbalsta apmēru,
tad konstatējums uzskatāms par nebūtisku, un papildus
informācija netiek pieprasīta;
5) Ja atbalsta apjoms noapaĜots par 0.01 LVL uz augšu, tad
konstatējums uzskatāms par nebūtisku un papildus
informācija netiek pieprasīta, bet VAPIS 2007 sistēmā
jānorāda pareizais atbalsta apmērs;
6) Pēc projekta iesnieguma precizēšanas jāpārbauda, vai PIV
4.sadaĜā pieprasītais atbalsta apmērs un pieprasītā atbalsta
intensitāte nepārsniedz sākotnēji projekta iesniegumā
norādīto.
Plānotie izdevumi ir ekonomiski Jāpārbauda, vai PIV 4.4.sadaĜā norādītais izmaksu pozīciju PIV.
pamatoti,
nepieciešami
projekta ekonomiskais pamatojums atbilst projektā norādītajām aktivitātēm,
īstenošanai un nodrošina (fiziski 4.3.sadaĜā norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām un aktivitātes
izmērāmu) rezultātu rašanos.
ir nepieciešamas projekta īstenošanai.
Eksporta subsīdijas ir aizliegtas.
Jāpārbauda, vai PIV 4.3.sadaĜā norādītajās attiecināmo izmaksu PIV.
pozīcijās nav iekĜautas eksporta subsīdijas.
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Eksporta subsīdijas ir līdzekĜi, ko valsts vai cita juridiska/fiziska
persona piešėir konkurētspējas paaugstināšanai vai citiem ar
eksportu saistītiem mērėiem.
Projekta atbilstības kritēriji
2.3.1.

Projekta ieviešanas termiĦš nepārsniedz
noteikto termiĦu.
Ja projektā ir ietverta uz eksporta vērsta
starptautiska semināra vai konferences
organizēšana, tad plānotais dalībnieku
skaits ir vismaz 15.

Jāpārbauda, vai PIV 3.2. un 3.4.sadaĜā norādītais projekta PIV.
īstenošanas laiks nepārsniedz 24 mēnešus.
Gadījumā, ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska PIV.
semināra vai konferences organizēšana, jāpārbauda, vai PIV
2.5.1.sadaĜā norādītais starptautiskā seminārā vai konferencē
plānotais dalībnieku skaits ir vismaz 15.

Ja projektā ir ietverta uz eksporta vērsta
starptautiska semināra vai konferences
organizēšana, tad plānotais ārvalstu
dalībnieku vai lektoru skaits ir vismaz
trīs.
Administratīvie kritēriji

Gadījumā, ja projektā ir ietverta uz eksportu vērsta starptautiska PIV.
semināra vai konferences organizēšana, jāpārbauda, vai PIV
2.5.1.sadaĜā norādītais starptautiskā seminārā vai konferencē
plānotais ārvalstu dalībnieku vai lektoru skaits ir vismaz 3.

2.3.3.

2.3.4.

1.

Projekta iesniegums ir sagatavots
atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai,
tam ir pievienoti visi papildus
iesniedzamo
dokumentu
sarakstā
minētie dokumenti un tie ir noformēti
atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu
prasībām.

1) Jāpārbauda, vai PIV ir sagatavota atbilstoši MK noteikumu
Nr.851 2.pielikumam, t.i., vai ir sagatavota atbilstoši
veidlapai un satur visas sadaĜas, t.sk., visus apliecinājumā
ietvertos punktus;
2) Jāpārbauda, vai PIV ir pievienoti visi papildus iesniedzamie
dokumenti
atbilstoši
MK
noteikumu
Nr.851
34.2.apakšpunktam:
• jāpārbauda, vai ir iesniegta Valsts ieĦēmumu dienesta
izziĦa (oriăināls), kas apliecina, ka projekta
iesniedzējam nav nodokĜu parādu, un tā projekta
iesnieguma iesniegšanas brīdī nav vecāka par 30

1.PIV.
2.MK noteikumu Nr.851
3.pielikums.
3.KAN vai LN apliecinājums.

2.

un
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2.

3.

dienām, vai piekrišanas vēstule (oriăināls), kurā
projekta iesniedzējs pilnvaro LIAA no Valsts
ieĦēmumu dienestu (turpmāk – VID) pieprasīt izziĦu
un gada pārskatu. Ja iesniegta piekrišanas vēstule, tad
jāpārbauda, vai tā ir sagatavota atbilstoši MK
noteikumu Nr.851 3.pielikumam;
• jāpārbauda, vai ir iesniegts gada pārskats (kopija) vai
piekrišanas vēstule (oriăināls), kurā projekta
iesniedzējs pilnvaro LIAA no Valsts ieĦēmumu
dienestu (turpmāk – VID) pieprasīt izziĦu un gada
pārskatu. Ja iesniegta piekrišanas vēstule, tad
jāpārbauda, vai tā ir sagatavota atbilstoši MK
noteikumu Nr.851 3.pielikumam
• jāpārbauda, vai ir iesniegta uzskaites veidlapa par
saĦemto de minimis atbalstu (oriăināls) saskaĦā ar
normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites
un piešėiršanas kārtību;
• jaundibinātajiem komersantiem, jāpārbauda, vai ir
iesniegts operatīvais finanšu pārskats (kopija) par
laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas
nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem
3) Partnerībā iesniegtam projektam, jāpārbauda par katru
parteri, vai ir pievienoti visi papildus iesniedzamie
dokumenti saskaĦā ar MK noteikumu Nr.851
34.2.apakšpunktu, kā arī katra sadarbības partnera
piekrišanas vēstule par dalību projektā (oriăināls).
Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā
PIV.
1) Jāpārbauda, vai visas PIV sadaĜas ir aizpildītas;
aizpildīta.
2) Ja kāda PIV sadaĜa nav aizpildīta, bet par tās saturu var
pārliecināties citās PIV sadaĜās un pielikumos, konstatējums
uzskatāms par nebūtisku un papildus informācija netiek
pieprasīta.
Projekta iesnieguma oriăināls ir ar
Jāpārbauda, vai projekta iesnieguma oriăināls ir iesniegts ar PIV
sanumurētām lapām.
sanumurētām lapām un gadījumā, ja projekta iesniegums ir iesniegts
papīra formātā, tad pārbauda, vai lapu skaits atbilst pēdējās lapas
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4.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu
labojumu - dzēsumu, aizkrāsojumu,
svītrojumu un papildinājumu.

5.

Projekta iesnieguma oriăinālam ir
dokumenta juridiskais spēks.

6.
8.

Projekta iesniegumā lietotā naudas
vienība ir lats –LVL.
Projekta iesniegums ir aizpildīts
latviešu valodā un datorrakstā.

aizmugurē uz uzlīmes norādītajam cauraukloto lapu skaitam.
1) Vizuāli pārbauda, vai atbilst prasībām;
2) Dokumentā nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti
labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Vizuāli pārbauda vai
kĜūdainie ieraksti ir pārsvītroti un jebkurš labojums atrunāts.

PIV.

1) Jāpārbauda, vai PIV beigās ir norādīts atbildīgās 1. Projekta iesniegums.
amatpersonas vārds uzvārds, dokumenta datums un
paraksts;
2) Ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniskā formātā, tad
jāpārbauda, vai saskaĦā ar Klientu apkalpošanas nodaĜas
(turpmāk - KAN) vai Lietvedības nodaĜas (turpmāk - LN)
apliecinājumu PIV ir parakstīta ar drošu elektronisko
parakstu un apliecināta ar atbilstošu laika zīmogu;
3) Jāpārbauda, vai persona, kas ir parakstījusi PIV ir
paraksttiesīgā persona saskaĦā ar Lursoft datiem vai saskaĦā
ar PIV pievienoto pilnvaru, ja PIV ir pievienota pilnvara, ar
kuru piešėirtas tiesības PIV parakstīt kādai citai personai.
Jāpārbauda, vai PIV 4.sadaĜā lietotā naudas vienība ir lats.

1) Jāpārbauda, vai projekta iesniegums aizpildīts latviešu
valodā;

2. Lursoft datu bāze.
3. Pilnvara par paraksttiesību piešėiršanu.
4. KAN vai LN apliecinājums.

PIV
1.PIV.
2.Pievienotie dokumenti.

2) Jāpārbauda, vai gadījumā, ja projekta iesniegumam ir

−
−
−
−

pievienoti dokumenti, kas nav sagatavoti latviešu valodā, tie
ir tulkoti un tulkojumi noformēti atbilstoši Ministru kabineta
2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā
apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, t.i.,
noformētiem ar tulka apliecinājuma uzrakstu pēdējā lapā aiz
teksta latviešu valodā. Apliecinājuma uzrakstā ir:
ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi "TULKOJUMS
PAREIZS";
tulka vārds, uzvārds un personas kods;
tulka paraksts;
apliecinājuma vietas nosaukums;
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− apliecinājuma datums.
9.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos
eksemplāros.

3) Jāpārbauda, vai projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā.
Jāpārbauda, vai projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros - PIV.
1 oriăināls un 1 kopija (ja tas iesniegts papīra formātā).

* Kritērija numurs un nosaukums atbilstoši MK noteikumu Nr.851 4.pielikumam.
SaskaĦots ar Ekonomikas ministrijas 2008.gada 16.decembra vēstuli Nr331-1-11781

Direktors

A.Ozols
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