
 

 

 

 

4.pielikums 

“Projektu konkursa uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā” 

nolikumam 

 

KONKURSA PIETEIKUMA  

KVALITATĪVĀS ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 

N. 

p. k. 
Kritēriju grupa 

Atbilstošā 

veidlapas 

sadaļa 

Kritērijs 

Punktu 

skaits 

kritērijā 

Maksimāli 

iespējamais 

punktu 

skaits grupā 

Iegūtais 

punktu 

skaits 

1. Biznesa idejas vērtējums 

1.1. 

Atbalsta 

pretendenta un tā 

personāla pieredze 

un profesionālā 

kompetence 

2.2.2., 

2.2.3., 

Konkursa 

pieteikuma 

pielikums 

Nr.2 

Pretendentam un tā 

komandai nav pieredze 

un/vai izglītība plānotajā 

darbības  

1 

5  

Pretendentam un/vai tā 

komandai ir pieredze 

un/vai atbilstoša izglītība 

plānotajā darbības jomā 

3 

Pretendentam un/vai tā 

komandai ir pieredze un 

atbilstoša izglītība 

plānotajā darbības jomā 

5 

1.2. 

Biznesa ideja ir 

dzīvotspējīga, ir 

izaugsmes 

potenciāls 

2.2.4,2.4., 

2.5., 2.7 

Produkts nav aktuāls, 

ideja nav dzīvotspējīga 
0 

5  

Produkts ir aktuāls, 

biznesa modelis ir 

izstrādāts un visticamāk 

ir dzīvotspējīgs 

3 

Produkts ir aktuāls, 

pretendents jau veic 

saimniecisko darbību 
5 

1.3. 

Atbalsta 

pretendenta izpratne 

par tirgus situāciju 

konkrētajā 

saimnieciskās 

darbības nozarē 

2.3. 

Pretendents tirgus izpēti 

nav veicis 
0 

5  
Pretendents ir veicis 

nepilnīgu tirgus izpēti 3 

Pretendents ir 

identificējis mērķa tirgu 

un klientus 
5 

1.4. 

Finanšu prognoze 

un sagaidāmā 

atdeve ir ticama, 

ieņēmumi 

sabalansēti ar 

izmaksām 

2.6., 

Konkursa 

pieteikuma 

Pielikums 

Nr.1 

Aprēķini nav veikti, 

pamatpieņēmumi nav 

ticami/ideja visticamāk 

nav dzīvotspējīga 

0 

5  
Ir veikti minimālie 

aprēķini, tie ir ticami 
3 

Pamatpieņēmumi ir 

ticami, un biznesa ideja 

visticamāk būs 

pelnītspējīga 

5 

2. Projekta idejas vērtējums 

2.1. 

Projekts atbilst 

konkursa nolikuma 

1.7. punktā 

izvirzītajiem 

3.1.4., 3.2. 

Projekts īsteno vienu 

izvirzīto nosacījumu 1 

5  
Projekts īsteno divus 

izvirzītos nosacījumus 3 



 

nosacījumiem Projekts īsteno trīs un 

vairāk izvirzītos 

nosacījumus 
5 

2.2. 

Projekta aktualitāte 

un sabiedriskā 

nozīmība attiecīgās 

pārvaldes teritorijā 

3.6. 

Projekta rezultāts ir 

maznozīmīgs tās 

darbības teritorijas 

attīstībai 

3 

5  
Projekta rezultāts ir 

nozīmīgs tās darbības 

teritorijas attīstībai 
5 

2.3. 

Plānotie rezultāti 

sekmē projekta 

mērķa sasniegšanu 

un liecina par 

turpmākās 

saimnieciskās 

darbības ilgtspēju 

3.1.4., 3.2., 

3.3., 3.5 

Projekta rezultātam nav 

ietekmes uz 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

0 

5  Projekta rezultātam ir 

tieša ietekme uz 

uzņēmējdarbības 

attīstību 

5 

2.4. 

Projekta īstenošanas 

rezultātā tiek 

radīta/-as jauna/-as 

darba vietas vai 

saglabātas esošās 

3.6. 

Tiek saglabātas esošās 

darbavietas 
1 

5  
Tiek radīta viena jauna 

darbavietas 
3 

Tiek radītas divas un 

vairāk darbavietas 
5 

2.5. 

Atbalsta 

pretendenta 

līdzfinansējums 

projekta īstenošanai 

3.7. 

Pretendents projekta 

īstenošanai prasa 

atbalstu 50,00% apmērā 
1 

3  

Pretendents prasa 

projekta īstenošanai 

atbalstu 40,00% – 

49,99% 

2 

Pretendents prasa 

projekta īstenošanai 

atbalstu ≤ 39,99% 
3 

3. Papildus kritēriji 

3.2. 

Pretendenta esošā 

vai plānotā darbības 

nozare 

2.2.4. 

Pakalpojumu nozare 3 
5  Ražošanas nozare 

5 

Iegūto punktu skaits kopā: x x x 48  
Minimālais punktu skaits kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, lai projektu ideja tiktu virzīta uz 3. kārtu, ir 25 punkti, kur 

vismaz 12 punkti saņemti par Biznesa idejas vērtējumu. 
 


