3. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada
metodikai Nr.
Pārbaudes lapā Nr.1 iekĜauto atbilstības un administratīvo kritēriju vērtēšanas procedūra
Nr.*
I
1.8.

II
1.1.

1.3.

Kritēriji (jā/nē)*

Procedūra

Informācijas avots

Administratīvie kritēriji

Projekta
iesniegums
iesniegts Salīdzina projekta iesnieguma iesniegšanas datumu
projektu iesniegumu pieĦemšanas izsludināto projekta iesniegumu pieĦemšanas termiĦu.
termiĦā

ar 1.PIV;
2.LIAA
sludinājumā
informācija;
3.MK noteikumi Nr.

Projekta iesniedzēja atbilstības
kritēriji
Projekta iesniedzējs ir komersants
Pārbauda pēc Lursoft datu bāzes, vai projekta iesnieguma
veidlapas (turpmāk – PIV) titullapā un 1.1.1.sadaĜā norādītais
projekta iesniedzējs ir reăistrēts LR UzĦēmumu reăistra
komercreăistrā.
Projekta iesniedzējs nav atzīts par 1) Jāpārbauda pēc Lursoft datu bāzes un Valsts aăentūras
maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas
"Maksātnespējas administrācija" datu bāzes, vai projekta
sanācijas procesā vai tiesiskās
iesniedzējs ar tiesas lēmumu nav atzīts par
aizsardzības
procesā,
tā
maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā,
saimnieciskā darbība nav izbeigta
tās saimnieciskā darbība nav izbeigta un tas neatrodas
vai saskaĦā ar komercreăistrā
likvidācijas procesā;
pieejamo informāciju tas neatrodas 2) Jāpārbauda, vai PIV 5.1.1.punktā projekta iesniedzējs ir
likvidācijas procesā
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 pieejamo
informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā”.

norādītā

1.PIV;
2.Lursoft datu bāze.

1.PIV;
2.Lursoft datu bāze;
3.Valsts aăentūras "Maksātnespējas
administrācija"
datu
bāze
(http://www.mna.gov.lv/registri.jsp?m
2=21).
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III
3.2.

IV
1.1.

1.6.

Projekta
nozares
atbilstības
kritēriji
Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
atbalstāma
Neatbalstāmās nozares ir:
1. Tērauda rūpniecība;
2. Sintētisko šėiedru ražošanas
nozare;
3. Lauksaimniecības produktu
ražošanas nozare;
4. Zivsaimniecības
un
akvakultūras nozare;
5. OgĜu rūpniecības nozare;
6. Alkoholisko
dzērienu
ražošanas nozares;
7. Tabakas
izstrādājumu
ražošanas nozare;
8. Kuău būves nozare;
9. Tirdzniecības nozare;
10. Finanšu starpniecības nozare;
11. Komercpakalpojumu nozare;
12. AzartspēĜu nozare.

1) Jāpārbauda, vai PIV 2.4.sadaĜā norādītā projekta 1.PIV;
īstenošanas nozare nav Ministru kabineta 2008.gada 2.MK noteikumu 1.pielikums.
noteikumu Nr. „Noteikumi par Darbības programmas
„Cilvēkresursi
un
nodarbinātība”
papildinājuma
1.3.1.9.aktivitāti „Augstas kvalifikācijas darbinieku
piesaiste” (turpmāk -MK noteikumi) 1.pielikumā
“Neatbalstāmo nozaru saraksts” norādīta kā neatbalstāmā
nozare.
2) Ja projekta iesniedzējs ir norādījis, ka projekts tiek
īstenots vairāk kā vienā nozarē vai nav norādījis projekta
īstenošanas nozari, tad kritērijs uzskatāms par
neatbilstošu.
3) Jāpārbauda, vai PIV 2.4.sadaĜā norādītā projekta
īstenošanas nozare atbilst PIV 2.1.sadaĜā norādītajam
projekta īstenošanas aprakstam. Ja projekta īstenošanas
nozare neatbilst PIV 2.1.sadaĜā norādītajam projekta
īstenošanas aprakstam, tad kritērijs uzskatāms par
neatbilstošu.

Administratīvie kritēriji

Uzsaukuma ietvaros ir iesniegts tikai Jāpārbauda Valsts atbalsta programmu informācijas sistēmā
viens projekta iesniegums
2007 (turpmāk - VAP IS 2007), vai projekta iesniedzējs, kas
norādīts PIV titullapā un 1.1.1.sadaĜā, kārtas ietvaros nav
iesniedzis vairāk kā vienu projekta iesniegumu.
Projekta iesnieguma oriăinālam ir 1) Jāpārbauda, vai PIV beigās ir norādīts atbildīgās
dokumenta juridiskais spēks
amatpersonas vārds uzvārds, dokumenta datums un
paraksts;
2) Ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniskā formātā,
tad jāpārbauda, vai saskaĦā ar Klientu apkalpošanas

1.PIV;
2.VAP IS 2007.

1.Projekta iesniegums;
2.Lursoft datu bāze;
3.Pilnvara
par
paraksttiesību
piešėiršanu;
4. KAN vai LN apliecinājums.
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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.
* Kritērija numurs un nosaukums atbilstoši MK noteikumu 5. pielikumam.

SaskaĦots ar Ekonomikas ministriju 2008.gada vēstule Nr.
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