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Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 9.kārtu 

Lauku attīstības programmas apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju”. 

 

Projektu iesniegšanas 

termiņš 

2023.gada 22.februāris — 2023.gada 22.marts 

Sludinājuma 

kopsumma  

EUR 61 678,72, t.sk.: 

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, 

tirdzniecības vietu izveidošana” — EUR 61 678,72 

Projektu īstenošanas 

termiņš 

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no Lauku 

atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu.  

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku 

atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 

apstiprināšanu. 

Projektu īstenošanas 

teritorija 

Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts, Baložu pilsēta un 

Ķekavas pilsēta 

Vietējās rīcības 

grupas nosaukums un 

biroja adrese 

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts”  

Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads 

Kontaktinformācija Aiga Smiltāne, tālr. 25418113, 

 e-pasta adrese: info@daugavkrasts.lv  

Projektu iesniegšana Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku 

atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), 

https://eps.lad.gov.lv/login 

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu -  

https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu  

SVVA stratēģija Elektroniskā formā SVVA stratēģija pieejama partnerības mājas lapā - 

https://daugavkrasts.lv/dokumenti/strategija/ un Lauku atbalsta dienesta 

mājas lapā - https://www.lad.gov.lv/lv/apstiprinatas-strategijas-elfla  

Informācija un 

konsultācijas klātienē 

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, 

plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī 

saņemt konsultācijas biedrības "Partnerība Daugavkrasts" birojā Nākotnes 

iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu 

Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lv   

Obligāti 

iesniedzamais 

papildus dokuments 

Saskaņā ar 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 43.9.punktu, atbalsta 

pretendents kopā ar projekta iesniegumu un tā pavaddokumentiem iesniedz 

atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu par projekta atbilstību 

vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. 

Veidlapa pieejama https://daugavkrasts.lv/dokumenti/pasnovertejuma-

veidlapas/ un https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-

elfla   

 

Rīcība  1. mērķis — Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība 

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, 

tirdzniecības vietu izveidošana” 

mailto:info@daugavkrasts.lv
https://eps.lad.gov.lv/login
https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu
https://daugavkrasts.lv/dokumenti/strategija/
https://www.lad.gov.lv/lv/apstiprinatas-strategijas-elfla
mailto:info@daugavkrasts.lv
https://daugavkrasts.lv/dokumenti/pasnovertejuma-veidlapas/
https://daugavkrasts.lv/dokumenti/pasnovertejuma-veidlapas/
https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla
https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla


        

                          
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

 

 

2 

 

Attiecināmo izmaksu 

summa vienam 

projektam, 

atbalsta intensitāte 

EUR 40 000  

Atbalsta intensitāte - 70%, kopprojektiem - 80% 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un 

pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darbu 

apstākļu radīšanai 

Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu  

darba apstākļu radīšanai 

Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai 

labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to 

atpazīstamības tēla veidošanai 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros tiks atbalstīti pasākumi saistībā ar jaunu pakalpojumu 

sniedzēju un ražošanas uzņēmumu veidošanos, un esošo uzņēmumu 

attīstību dažādās tautsaimniecības nozarēs, veicinot iedzīvotāju 

nodarbinātību caur jaunu darbavietu rašanos, stimulējot iedzīvotājus 

uzsākt uzņēmējdarbību. 

Rīcība paredzēta iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju 

un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, būvniecībai un 

infrastruktūras izveidei. 

Projekti, kuros būs paredzēti būvdarbi, būvju būvniecība, pārbūve, 

atjaunošana, ierīkošana un/vai novietošana un tamlīdzīgi tiks 

atbalstīti tikai tad, ja kopā ar projekta iesniegumu būs iesniegts 

dokuments, kas pierāda, ka plānotajiem būvdarbiem ir izdota 

būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu 

izpildi, vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi 

apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā par projektēšanas 

nosacījumu izpildi. 

Rīcībā paredzēta arī vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta 

vietējā produkcija (tirdzniecības vietas). Šajā aktivitātē iespējama arī 

internetveikala izveide. 

 

Partnerība Daugavkrasts projektu iesniegumus vērtē pēc projektu vērtēšanas kritērijiem, kas 

noteikti sabiedrības virzītā vietējās attīstības stratēģijā.  

Rīcība 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu 

izveidošana 

Virskritērijs: Projekts atbilst SVVA stratēģijai un rīcībai, kurā tas tiek iesniegts 

Projektā 

kopumā 

Atbilst: Jā 

Neatbilst: Nē 

Ja projekts neatbilst SVVA stratēģijai un rīcībai, kurā tiek iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un 

tiek noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots. 

Skaidrojums: Tiek vērtēta projekta atbilstība SVVA stratēģijai un rīcībai, kurā projekts iesniegts. Tiek vērtēts 

projekts kopumā. Ja projekts neatbilst stratēģijai un rīcībai, kurā iesniegts, tas tālāk netiek vērtēts un tiek 

noraidīts kā neatbilstošs. Vērtējums tiek pamatots. 

1. Projekta mērķis veicina SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. 
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2 – Norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju 

sasniegšanu. 

B.1., 

B.2., 

B.2.7. 
0 – Nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju 

sasniegšanu. 

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekta iesnieguma sadaļā B.1., B.2.7. tiek norādīts, kā projekta mērķis 

veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju sasniegšanu. Mērķi un rādītāji norādīti SVVA stratēģijas 

2.2.nod. un 3.1.nod. Ja nav norādīts, kā projekta mērķis veicinās SVVA stratēģijā noteiktā mērķa un rādītāju 

sasniegšanu, tiek doti 0 punkti un vērtējums tiek pamatots. 

2. 

Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu vajadzību 

sasniegšanu. 

B.2.1., 

B.2.7. 

2 - projekta pieteikumā detalizēti analizētas mērķa grupas, tās nosauktas un novērtētas 

skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to 

sasniegšanai; 

1 - mērķa grupas tiek nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas.  

0 - projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un to vajadzības nav analizētas. 

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta īstenošana ir virzīta uz projekta pieteikumā norādīto mērķa grupu 

vajadzību sasniegšanu. Ja projekta iesnieguma sadaļās B.2.1., B.2.7. detalizēti analizētas mērķa grupas, tās 

nosauktas un novērtētas skaitliski, mērķa grupu vajadzības ir definētas, dots reāls un pamatots plāns to 

sasniegšanai - tiek doti 2 punkti, bet ja mērķa grupas tiek tikai nosauktas, bet to vajadzības nav analizētas – 1 

punkts un vērtējums tiek pamatots. Punktu skaits ir 0, ja projekta pieteikumā mērķa grupas nav nosauktas un 

to vajadzības nav analizētas, vērtējums tiek pamatots. 

3. 

Projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība „Daugavkrasts”” 

darbības teritorijā. 

(Jauninājumu piemērus skatīt Stratēģijas 2.3.apakšpunktā) 
B.7., 

B.7.1.  2 - projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts un tiek pamatots; 

1 - projekta pieteikumā jauninājums tiek nosaukts, tomēr netiek pamatots; 

0 - projekta pieteikumā nav nosaukts jauninājums. 

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai projekts veicinās jauninājumu ieviešanu biedrības „Partnerība 

„Daugavkrasts”” darbības teritorijā. Jauninājumu skaidrojums un piemēri norādīti SVVA stratēģijas 

2.3.apakšpunktā. Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja projekta pieteikumā sadaļās. B.7. un B.7.1. jauninājums 

tiek pamatots, bet, ja jauninājums nav pamatots – tad 1 punkts un vērtējums tiek pamatots. Savukārt, ja projekta 

pieteikumā netiek norādīts, ka jauninājums tiks ieviests projekta realizācijas gaitā, tad tiek doti 0 punkti un 

vērtējums tiek pamatots. 0 punktus projekts iegūst arī tad, ja par tādiem pašiem vai līdzvērtīgiem 

jauninājumiem papildus punktus par jauninājumu ieviešanu biedrības teritorijā, ir saņēmis atbalsta pretendenta 

iepriekšējais projekts, vai arī projektā minētie jauninājumi nav uzskatāmi par jauninājumiem partnerības 

teritorijā. 

4. 

Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – atbalsta intensitāte, % 

B.8. 
2 - atbalsta intensitāte līdz 65% (kopprojektam līdz 75%) 

1 - atbalsta intensitāte 66% - 69% (kopprojektam 76% - 79%) 

0 – atbalsta intensitāte 70% (kopprojektam 80%) 

Skaidrojums: Tiek vērtēts, kāds % ir projektā paredzētais pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanā – 

atbalsta intensitāte, %. Ja projekta iesnieguma sadaļā pilnīgi visām pozīcijām B.8. Projekta iesnieguma 

kopējās un attiecināmās izmaksas pie atbalsta intensitātes % norāda līdz 65% (kopprojektam līdz 75%) – 
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tiek doti 2 punkti; ja atbalsta intensitāte 66% - 69% (kopprojektam 76% - 79%) – 1 punkts un vērtējums tiek 

pamatots. Ja atbalsta intensitāte 70% (kopprojektam 80%) - 0 punktu un vērtējums tiek pamatots. 

5. 

Atbalsta pretendenta līdz aktuālajai projektu iesniegšanas kārtai vai attiecīgajā projektu 

kārtā iesniegto un/ vai atbalstīto projektu skaits LAP 2014.-2020.plānošanas periodā un 

2021.-2022.pārējas periodā LEADER pasākumā (t.sk. iesniegts (divi vai vairāki projekti 

vienā kārtā), vērtēšanā, apstiprināts, realizācijā esošs vai realizēts projekts). 

VRG dati 

 

2 – Nav iesniegts projekts LAP 2014.-2020. plānošana periodā un 2021.-2022.pārējas 

periodā LEADER pasākumā. 

1 - ir iesniegts un/ vai atbalstīts viens projekts LAP 2014.-2020. plānošanas periodā un 

2021.-2022.pārējas periodā LEADER pasākumā  

0 - ir iesniegti un/ vai atbalstīti divi un vairāk projekti LAP 2014.-2020. plānošana periodā 
un 2021.-2022.pārējas periodā LEADER pasākumā  

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai ir iesniegts, vērtēšanā un/ vai atbalstīts projekts LAP 2014.-2020. plānošana 

periodā un 2021.-2022.pārējas periodā LEADER pasākumā. Pēc VRG rīcībā esošās informācijas tiek 

konstatēts, vai projekta iesniedzējs LAP 2014.-2020. plānošanas periodā un 2021.-2022.pārējas periodā 

LEADER pasākumā ir iesniedzis projektu (t.sk. iesniegts, vērtēšanā, apstiprināts, realizācijā esošs vai realizēts 

projekts). Tiek doti 2 punkti, ja projekts nav iesniegts; 1 punkts un vērtējums tiek pamatots, ja iesniegts un/ 

vai atbalstīts viens projekts. Ja iesniegti un/ vai atbalstīti divi un vairāk projekti, tiek doti 0 punkti, un vērtējums 

tiek pamatots. 

6. 

Plānotās aktivitātes projekta publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai1 

B.2.7. 

1 - Papildus publicitātes plāksnei atbalsta pretendents ir paredzējis sagatavot aprakstu un 

fotofiksāciju par realizēto projektu un ievietot to atbalsta pretendenta mājaslapā un/ vai FB 

kontā (ja ir izveidoti), vai citos informācijas izplatīšanas kanālos. Publicitātes informāciju 

paredzēts nosūtīt arī Partnerībai Daugavkrasts publicitātes par projektu nodrošināšanai. 

Projekta aprakstā ir norādītas konkrētās darbības, kas tiks veiktas publicitātes 

nodrošināšanai. 

0 - Ir paredzēta tikai publicitātes plāksne atbilstoši vizuālās identitātes vadlīnijām 

Skaidrojums: 0 punktus projekts saņem, ja nav sniegts apraksts par projekta publicitāti, vērtējums tiek 

pamatots. 1 punktu projekts saņem, ja projektā sniegta izsmeļoša, pamatota informācija par to, kā tiks 

nodrošināta projekta publicitāte un informācijas izplatīšana, tiek nodrošināta publicitāte par fondu un VRG. Ir 

norādīti konkrēti sociālie tīkli, interneta portāli, kur būs pieejama informācija par projektu, beidzoties tā 

realizācijai. 

7. 

Projekta iesniedzējs vismaz vienu gadu pirms attiecīgās projektu kārtas izsludināšanas 

ir reģistrēts Partnerības Daugavkrasts teritorijā (fiziskai personai – deklarētā dzīves 

vieta, juridiskajai – juridiskā adrese) vai ar reģistrācijas brīdi, ja darbības laiks īsāks 

par vienu gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas, reģistrējas Partnerības 

Daugavkrasts teritorijā 

(Projekta iesniedzējs – fiziska persona projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku 

no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes reģistra par deklarēto dzīvesvietu, juridiska 

persona -uzņēmuma vai individuālā komersanta reģistrācijas apliecību vai izdruku no 

Lursoft.) 

A1, 

iesniegta 

papildus 

informācija 

 
1 Kritērijos minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt 

piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam. 
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1 - Ir reģistrēts vismaz vienu gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas vai ar reģistrācijas 

brīdi, ja darbības laiks īsāks par vienu gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas, 

reģistrējas Partnerības Daugavkrasts teritorijā 

0 - Nav reģistrēts vismaz vienu gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas 

Skaidrojums: informācija tiek pārbaudīta pēc atbalsta pretendenta papildus iesniegtās informācijas (juridiskai 

personai – reģistrācijas apliecība, izdruka no Lursoft u.c. informācijas avotiem, fiziskai personai – izdruka vai 

izziņa par deklarēto dzīvesvietu) un biedrības rīcībā esošās un/ vai papildus iegūstamās informācijas. Ja 

atbalsta pretendents (fiziskai personai – deklarētā dzīves vieta, juridiskajai – juridiskā adrese) vismaz vienu 

gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas ir reģistrēts Partnerības Daugavkrasts teritorijā, tiek piešķirts 1 

punkts, ja nav reģistrēts – tiek piešķirti 0 punkti, un vērtējums tiek pamatots. 1 punkts tiek piešķirts arī tiem 

atbalsta pretendentiem, kuri ir dibinājuši uzņēmumu mazāk kā vienu gadu pirms projektu kārtas izsludināšanas 

un pie reģistrēšanās kā juridisko adresi norādījuši Partnerības Daugavkrasts teritoriju vai fiziskām personām, 

kuras pārcēlušas dzīvot uz partnerības teritoriju un attiecīgi deklarējušas savu dzīvesvietu tās teritorijā. 

8. 

Projektā ir norādītas un pamatotas projekta aktivitātes, projekta ieviešanas shēma un 

finanšu rādītāji 

B.2., 

B.10., 

C.1. 

2 – projektā ir norādītas un pamatotas projekta aktivitātes, projekta ieviešanas shēma un 

finanšu rādītāji 

1- projektā ir norādītas, bet nav pamatotas projekta aktivitātes, projekta ieviešanas shēma 

un finanšu rādītāji 

0 - projektā nav norādītas un pamatotas projekta aktivitātes, projekta ieviešanas shēma un 

finanšu rādītāji 

Skaidrojums: tiek vērtēta projekta B.2., B.10. un C.1.sadaļās norādītā informācija. 0 punktus projekts iegūst, 

ja nav skaidri norādītās un pamatotas, kādas ir projekta plānotās aktivitātes un projekta ieviešanas shēma, 

finanšu informācijā nav paredzētas visas nepieciešamās izmaksas, saplānoti nepamatoti ienākumi. 1 punktu 

projekts iegūst, ja nepieciešamās aktivitātes, projekta ieviešanas shēma, kā arī finanšu informācija ir norādītas, 

bet nav pamatotas. 2 punktus piešķir, ja konkrēti tiek norādīts, kādas ir projekta plānotās aktivitātes un kā tās 

risinās projekta nepieciešamību. Sniegts detalizēts apraksts par pakalpojuma sniegšanu/ produkta ražošanas 

tehnoloģisko shēmu. Projekta nepieciešamība ir saprotami pamatota, kā arī projekta iesniegumā ir skaidra 

projekta ieviešanas shēma — kādas darbības tiek veiktas, kāds ir projekta rezultāts, laika grafiks. Piemēram: 

ja projektā plānota būvniecība, norādīts, kādi darbi tiks veikti, kā arī norādīta ēkas platība un telpu 

funkcionalitāte. Finanšu informācija ir pamatota un nerada šaubas par projekta ilgtspēju. 

9. 

Projekta iesniedzējs klātienē ir prezentējis savu projekta ideju ELFLA padomei 

(Pamatojoties uz Stratēģijas 4.3.apakšpunkta sadaļu par ELFLA padomes darbību 

projektu izvērtēšanā. Projekta iesniedzēja neierašanās gadījumā lēmums tiek pieņemts, 

vadoties no tās informācijas, kas ir rakstīta projekta iesniegumā.) Prezentācija 

1 – projekta iesniedzējs klātienē ir prezentējis savu projekta ideju ELFLA padomei 

0 - projekta iesniedzējs klātienē nav prezentējis savu projekta ideju ELFLA padomei 

Skaidrojums: pēc projektu iesniegšanas kārtas beigām, VRG aicinās visus projektu iesniedzējus uz projektu 

prezentācijām. 1 punkts tiks piešķirts par projekta idejas prezentāciju ELFLA padomei, bet 0 punkti, ja projekta 

iesniedzējs atteiksies no prezentācijas. 

10. 

Projekta realizācijas rezultātā (ne vēlāk kā trešajā gadā pēc projekta realizācijas) tiks 

radītas pilna laika (paredzēts atalgojums vismaz valstī noteiktā minimālās algas līmenī) 

jaunas darba vietas partnerības „Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības 

veicināšanai.  
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(Projekta ietvaros radītai katrai pilna laika darba vietai ir paredzēts atalgojums projekta 

C sadaļā vismaz valstī noteiktā minimālās algas līmenī) 

B.2.1., 

C.1., C.2.  

2 - projekta realizācijas rezultātā tiek izveidotas 2 vai vairāk pilna laika jaunas darba 

vietas; 

1 - projekta realizācijas rezultātā tiek izveidota 1 pilna laika jauna darba vieta;  

0 – netiek radīta neviena jauna pilna laika darba vieta 

Skaidrojums: Tiek vērtēts, vai Projekta rezultātā tiks radītas pilna laika jaunas darba vietas partnerības 

„Daugavkrasts” teritorijas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai.  Ja projekta realizēšanas rezultātā tiek 

izveidotas 2 vai vairāk pilna laika jaunas darba vietas, kas norādīts projekta sadaļā B.2.1., un projekta ietvaros 

radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums projekta C.1., C.2.  sadaļās – tiek doti 2 punkti. Ja projekta 

realizēšanas rezultātā izveidota 1 pilna laika jauna darba vieta, kas norādīta projekta sadaļā B.2.1., un projekta 

ietvaros radītajai darba vietai ir paredzēts atalgojums projekta C.1., C.2. sadaļās – tiek dots 1 punkts un 

vērtējums tiek pamatots. Ja netiek radīta neviena pilna laika jauna darba vieta – tiek doti 0 punkti, un vērtējums 

tiek pamatots. 

11. 

Veikta tirgus analīze, kas pamato projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai 

pakalpojumu nepieciešamību un noietu uzrādīts konkurentu novērtējums. 

 B.2.3. 

2 – tirgus analīze ir veikta, tajā pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu 

vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets; veikts konkurentu novērtējums. 

0 – tirgus analīze nav veikta, netiek pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto 

produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets, netiek veikts konkurentu 

novērtējums. 

Skaidrojums: Vērtējums ar 2 punktiem tiek dots, ja tirgus analīze ir veikta, tajā pamatota projekta rezultātā 

radīto vai pilnveidoto produktu vai pakalpojumu nepieciešamība un noiets; konkurentu novērtējums. 

Vērtējums 0 punkti tiek dots, ja netiek pamatota projekta rezultātā radīto vai pilnveidoto produktu vai 

pakalpojumu nepieciešamība un noiets, netiek veikts konkurentu novērtējums. 

Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt Rīcībā 1. Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana 

un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana ir 19 punkti. Minimālais punktu skaits, lai šajā Rīcībā 

saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir 10 punkti. 

 

Rīcībai ir vienots īpašais papildkritērijs, kuru piemēro vienāda punktu skaita gadījumā un par 

šo īpašo papildkritēriju tiek piešķirts 0,01 punkts: projekta īstenošanas vieta atrodas tālāk no 

attiecīgās teritorijas administratīvās pārvaldes ēkas. Lielāku punktu skaitu saņem projekts, kas 

atrodas tālāk no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Ķekavā, Daugmalē vai Baložos: 

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Ķekavā vai Ķekavas pagastā: no 

administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi Ķekavā (Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, 

Ķekavas novads). 

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Daugmales pagastā: no administratīvās 

pārvaldes ēkas attiecīgi Daugmalē ("Salnas", Daugmales pagasts, Ķekavas novads). 

Ja projekta īstenošanas vieta, kas norādīta projekta titullapā, ir Baložu pilsētā: no administratīvās 

pārvaldes ēkas attiecīgi Baložos (Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads). 

 Attāluma mērīšana tiek veikta, nosakot to kā rādiusu no administratīvās pārvaldes ēkas attiecīgi 

Ķekavā, Daugmalē vai Baložos līdz projekta realizēšanas vietai, kas norādīta projekta titullapā. 
 


