3. pielikums
v/a „Latvijas Investīciju
un attīstības aăentūra”
2008.gada 7.augusta kārtībai
Nr.ORG-INA-IKN-2008/87
Pārbaudes lapā Nr.1 iekĜauto atbilstības un administratīvo kritēriju vērtēšanas procedūra (APA)
Nr.*
1.8.

1.1.

1.3.

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 pieĦemšanas 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 ir komersants,
nozares asociācija vai darba devēju
apvienība, kas partneru vienošanās
rezultātā tiek noteikta par galveno
partneri
Projekta iesniedzējs nav 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

1) Jāpārbauda, vai PIV titullapā un 1.1.sadaĜā norādītais projekta
iesniedzējs ir biedrība vai vismaz piecu darba devēju apvienība.
2) Jāpārbauda, vai PIV 7.1.5.punktā projekta iesniedzējs ir
apliecinājis, ka „biedrība, kas partnerībā iesniedz projektu, kā
biedrus apvieno vismaz 5 komersantus vai pašnodarbinātus
speciālistus”.
1) Jāpārbauda, vai projekta iesniedzējs (partneris) ar tiesas
lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas
sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta un tas
neatrodas likvidācijas procesā, sameklējot informāciju Lursoft
datu bāzē un Valsts aăentūras "Maksātnespējas administrācija"
datu bāzē;
2) Jāpārbauda, vai PIV 7.1.1.punktā 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

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?m2=2
1).
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nodibinājumu reăistrā pieejamo informāciju tas neatrodas
likvidācijas procesā”.
2.1.2.

1.5.

Projekta nozares atbilstības kritēriji
Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir
atbalstāma.

1) Jāpārbauda, vai PIV 2.4.sadaĜā norādītā projekta īstenošanas PIV.
nozare nav viena no neatbalstāmajām nozarēm:
NACE 2.2. red.
• alkoholisko dzērienu ražošana;
• tabakas izstrādājumu ražošana;
• azartspēles un derības;
• darījumi ar nekustamo īpašumu.

Nozares, kurām nav paredzēts atbalsts,
ir:
a) alkoholisko dzērienu un tabakas
ražošanas nozares
b) azartspēĜu nozare
Ja PIV 2.4.sadaĜā norādītas vairākas īstenošanas nozares, tad
c) operācijas
ar
nekustamo uzskata, ka projekts tiek īstenots nozarē, kas norādīta pirmā sarakstā.
īpašumu
Administratīvie kritēriji
Projekta iesnieguma oriăinālam ir 1) Jāpārbauda, vai PIV beigās ir norādīts atbildīgās amatpersonas
dokumenta juridiskais spēks
vārds uzvārds, dokumenta parakstīšanas datums un paraksts;
2) Ja projekta iesniegums ir iesniegts elektroniskā formātā, tad
jāpārbauda, vai saskaĦā ar Klientu apkalpošanas nodaĜas vai
Lietvedības nodaĜas 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.

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

* Kritērija numurs un nosaukums atbilstoši MK noteikumu Nr.203 3.pielikumam.
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