
 
SIA „IT KOMPETENCES CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103326439, adrese: Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011 

SIA “IT kompetences centrs” projektu atlases padomes noteiktie 

atlases kritēriji 

1. Atbilstības kritēriji 

1.1. Pētniecības projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji. 

Nr. Kritērijs Atbilstība1 

1.  Pētniecības projekta iesniedzējs nav grūtībās nonācis saimnieciskās darbības 

veicējs, kā arī tas neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja 

statusam saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem par 

pasākuma īstenošanu. 

 

2.  Pētniecības projekta iesniedzējs neatbilst Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 23. pantā 

noteiktiem izslēgšanas noteikumiem. 

 

3.  Pētniecības projekta iesniedzējam Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

 

4.  Pētniecības projekta iesniedzējs atbilst valsts atbalsta nosacījumiem atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos par pasākuma īstenošanu noteiktajam (šajā kritērijā 

tiek vērtēta nozares atbilstība valsts atbalsta normām, darbību atbilstība valsts 

atbalsta normām, kā arī pieprasītā de minimis finansējuma apjoma atbilstība). 

 

5.  Pētniecības projekta iesniedzējam ir pieredze sadarbībā ar zinātniskajām 

institūcijām (kopīgi veikti pētījumi vai pasūtīti pētījumi) vai pēdējo trīs noslēgto 

finanšu gadu laikā pirms pētniecības projekta iesnieguma iesniegšanas tas ir 

izstrādājis un ieviesis ražošanā jaunu produktu vai tehnoloģiju.  

 

6.  Pētniecības projekta iesniedzēja visu iesniegto pētījumu grantu summa vienā 

projektu atlases iesniegumu kārtā nepārsniedz 33% no pēdējo 3 noslēgto gadu 

vidējā apgrozījuma. 

 

 

1.2. Pētniecības projekta atbilstības kritēriji 

Nr. Kritērijs Atbilstība 2 

1.  Pētniecības projekts atbilst viedās specializācijas jomai - Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas saskaņā ar MK noteikumu punktu 11.7. 

 

2.  Pētniecības projektā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai 

kompetences centra attīstības stratēģijai un tajā noteiktajiem pētniecības 

virzieniem 

 

3.  Pētniecības projekts netiks īstenots neatbalstāmā nozarē un netiks veiktas 

neatbalstāmās darbības saskaņā ar MK noteikumu Nr.2 84., 85., 87.punktu. 

 

4.  Ja pētniecības projekta plānotais ieviešanas termiņš ir garāks par sešiem mēnešiem, 

pētniecības projekta iesniegumā ir norādīti pētniecības projekta posmi un 

 

                                                                 
1 “Jā” vai “Nē”. Neatbilstības gadījumā pētījums tiek noraidīts vai to nepieciešams precizēt. 
2 “Jā” vai “Nē”. Neatbilstības gadījumā pētījums tiek noraidīts vai to nepieciešams precizēt. 



plānotie posmu rezultāti, pēc kuru pabeigšanas tiek pārvērtēta pētniecības projekta 

turpināšanas lietderība. 

5.  Pētniecības projektā paredzēta sadarbība3 ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas 

organizāciju vai pētījuma īstenotājs (komersants) atbilst vismaz sekojošām 

prasībām: 

- komercsabiedrībā ir nodarbinātas vismaz piecas personas ar doktora 

zinātnisko grādu; 

- komercsabiedrība sagatavo zinātnisku produkciju (tehnoloģijas, patenti 

vai publikācijas); 

- vismaz desmitā daļa no komercsabiedrības iepriekšējā gada apgrozījuma 

paredzēta zinātniskajai darbībai, 

vai paredzēta sadarbība ar citu komersantu, kas atbilst augstāk minētajām prasībām  

 

6.  Pētniecības projekta iesniedzējs ir iesniedzis bankas garantiju 4% apmērā no 

pētniecības projekta publiskā finansējuma projekta pirmajos 12 mēnešos vai 

rakstiski apliecinājis gatavību iesniegt šo dokumentu vai ieskaitīt garantijas 

saņemšanai nepieciešamos līdzekļus. 

 

7.  Pētniecības projekta komercializācijas potenciāls: vismaz 50 procenti no 

finansējuma apmēra (granta) ir paredzēts eksperimentālajām izstrādnēm 

 

8.  Pētniecības projektā sasniedzamais rezultāts pēc projekta īstenošanas beigām  

atbilst 4.-7. tehnoloģiskās gatavības līmenim (TRL)4 

 

9.  Pētījuma prezentācijā piedalās visu sadarbības partneru pārstāvji un vadošais 

pētnieks 

 

 

2. Kvalitatīvie kritēriji 

Nr. Kritērijs Vērtēšanas skala 

1.  Pētniecības projekts paredzēts kā starptautisks pētījums saskaņā 

ar MK noteikumu Nr.2 481 punktu: 

• Ārvalstu partnera iesaiste pētniecības projektā ir vismaz 20% 

no kopējām pētījuma attiecināmām izmaksām; 

• Pētniecības idejas pieteikšanas brīdī starp pētniecības vadošo 

projekta īstenotāju un ārvalstu partneri ir noslēgts nodomu 

protokols par pētījuma īstenošanu; 

• Pētniecības projekta īstenotājs nodrošina ārvalstu partnera 

projekta izmaksu pamatojošo dokumentu tulkošanu uz 

latviešu valodu projekta īstenošanas laikā; 

• Ārvalstu partnera pārstāvis piedalās pētījuma prezentācijā.  

Ir: projekts vērtējams 

prioritāri  

Nav: vērtējams saskaņā ar 

saņemtajiem 

punktiem pēc 

prioritāriem 

projektiem 

 

2.  Pētniecības projekts ir saņēmis izcilības zīmogu Eiropas 

Savienības pētniecības un inovāciju programmā "Apvārsnis 

2020". 

Nav: 0 punkti 

Ir: 5 punkti 

3.  Pētniecības projekta darbību rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģijas, 

kas nodrošina dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu 

tīrāka ražošanas procesa ieviešanā, samazinot izejvielu un 

enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu. 

Nav: 0 punkti 

Ir: 5 punkti 

4.  Ja pētniecības projektā plānoti zaļie iepirkumi Nav: 0 punkti 

Ir: 5 punkti 

5.  Pētnieciskā projekta rezultātus paredzēts publicēt: 

A. vismaz divos zinātniskos rakstos, kas indeksēti Web of 

Science vai SCOPUS datubāzēs vai izplatīti tādā tehniskā 

vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums indeksēts 

Web of Science vai SCOPUS datubāzēs; 

B. vismaz vienā zinātniskajā rakstā, kas indeksēts Web of 

Science vai SCOPUS datubāzēs, vai izplatīti tādā 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: projekts noraidāms 

                                                                 
3 Sadarbība ietver arī šādas organizācijas vai komersanta kā ārpakalpojuma sniedzēja iesaisti. 
4 Skat. sīkāka http://www.rtu.lv/content/view/11585/2352/lang,lv/ 



tehniskā vai zinātniskā konferencē, kuras rakstu krājums 

indeksēts Web of Science vai SCOPUS datubāzēs; 

C. nav plānots gatavot zinātniskos rakstus vai tie neatbildīs 

augšminētajām prasībām. 

6.  Pētniecības projekta komercializācijas potenciāls:  

A. 80 procenti vai vairāk procenti no finansējuma apmēra 

(granta) ir paredzēts eksperimentālajām izstrādnēm 

B. 75 - 80 procenti no finansējuma apmēra (granta) ir 

paredzēts eksperimentālajām izstrādnēm 

C. 50 - 75 procenti no finansējuma apmēra (granta) ir 

paredzēts eksperimentālajām izstrādnēm 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti 

 

7.  Pētniecības projekta iesniedzēja pētniecības un attīstības 

izdevumi procentos no neto apgrozījuma vidēji pēdējo 3 noslēgto 

gadu laikā (2015., 2016, 2017 gads): 

A. desmit vai vairāk procenti gadā; 

B. no 4,5 līdz 9,99 procentiem gadā; 

C. no trīs līdz 4,49 procentiem gadā; 

D. no 1,5 līdz 2,99 procentiem gadā; 

E. mazāk nekā 1,5 procenti gadā 

A: 5 punkti 

B: 4 punkti 

C: 3 punkti 

D: 2 punkti 

E: projekts noraidāms 

8.  Pētniecības projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoms no 

apgrozījuma pēdējo trīs pārskata gadu laikā: 

A. vismaz 70 procenti gadā; 

B. no 60 līdz 69,99 procentiem gadā; 

C. no 50 līdz 59,99 procentiem gadā; 

D. no 40 līdz 49,99 procentiem gadā; 

E. no 30 līdz 39,99 procentiem gadā; 

F. mazāk par 30 procentiem gadā. 

A: 5 punkti 

B: 4 punkti 

C: 3 punkti 

D: 2 punkti 

E: 1 punkts 

F: 0 punkti 

9.  Pētniecības projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoms no 

radītiem jauniem produktiem no kopējā apgrozījuma pēdējo trīs 

pārskata gadu laikā: 

A. vismaz 50 procenti gadā; 

B. no 40 līdz 49,99 procentiem gadā; 

C. no 30 līdz 39,99 procentiem gadā; 

D. no 20 līdz 29,99 procentiem gadā; 

E. no 10 līdz 19,99 procentiem gadā; 

F. Mazāk par 10 procentiem gadā. 

A: 5 punkti 

B: 4 punkti 

C: 3 punkti 

D: 2 punkti 

E: 1 punkts 

F: 0 punkti 

10.  Pētniecības projekta iesniedzēja iepriekšējas pieredzes 

vērtējums Kompetences centru programmā: 

A. Pētniecības projekta iesniedzējam ir vismaz 5 gadu 

iepriekšēja Kompetences centru programmas projektu 

īstenošanas pieredze; 

B. Pētniecības projekta iesniedzējam ir vismaz 1 gada 

iepriekšēja Kompetences centru programmas projektu 

īstenošanas pieredze; 

C. Pētniecības projekta iesniedzējam nav iepriekšējas 

Kompetences centru programmas pētījumu projektu 

pieredzes 

A: 5 punkti 

B: 1 punkts 

C: 0 punkti, 

pētniecības projekta 

iesniedzējs nevar pretendēt 

uz grantu, kas lielāks par 

50’000 EUR (visu 

iesniegto / apstiprināto 

projektu summa). Ja šis 

kritērijs neizpildās, 

pētījums noraidāms 

11.  Pētniecības projekta iesniedzēja iepriekšējas pieredzes 

vērtējums citos pētniecībai piešķirtos finanšu instrumentos 

pēdējo 5 gadu laikā: 

A. Pētniecības projekta iesniedzējam ir iepriekšēja 

pētniecības projektu īstenošanas pieredze; 

B. Pētniecības projekta iesniedzējam nav iepriekšējas 

pētījumu projektu pieredzes. 

A: 5 punkti 

B: 0 punkti 

12.  Pētniecības projekta administratīvā kapacitāte. Pētniecības 

projekta vadītāja/koordinatora līdzšinējā pieredze ne mazāka 

apjoma ES projektu vadībā/koordinēšanā IT kompetences centra 

pētnieciskajos virzienos: 

A. Vairāk kā pieci gadi; 

B. Vismaz divi gadi; 

A: 5 punkti 

B: 2 punkti  

C: 0 punkti 

 



C. Mazāk par dieviem gadiem. 

13.  Pētniecības projekta administratīvā kapacitāte. Pētniecības 

projekta grāmatveža līdzšinējā pieredze ES projektu 

grāmatvedības nodrošināšanā: 

A. Vairāk kā pieci gadi; 

B. Vismaz divi gadi; 

C. Mazāk par dieviem gadiem. 

A: 5 punkti 

B: 2 punkti  

C: 0 punkti 

 

14.  Pētniecības projekta zinātniskā kapacitāte. Pētniecības projekta 

iesniedzēja publikāciju skaits kādā no IT kompetences centra 

zinātniskajiem virzieniem laika periodā no 2015. – 2018. gadam 

(ieskaitot), kuras ir indeksētas datubāzēs saskaņā ar MK Nr. 2 

punktu Nr. 80.3.: 

A. Vairāk nekā 6; 

B. Vismaz 3; 

C. Mazāk par 3. 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti 

15.  Pētniecības projekta zinātniskā kapacitāte. Pētniecības projekta 

vadošā pētnieka publikāciju skaits kādā no IT kompetences centra 

zinātniskajiem virzieniem laika periodā no 2015. – 2018. gadam 

(ieskaitot), kuras ir indeksētas datubāzēs saskaņā ar MK Nr. 2 

punktu Nr. 80.3.: 

A. Vismaz 3; 

B. Vismaz 1; 

C. Nav publikāciju. 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti 

 

16.  Pētniecības projekta ekonomiskais pamatojums: 

• Pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau 

veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī 

komercializācijas potenciāls. 

• Projekta iesniedzējs demonstrē skaidru izpratni par tirgus 

situāciju un tendencēm. 

• Pētniecības projekta iesniegumā ir skaidri definēti un 

pašreizējai tirgus situācijai atbilstoši ekonomiskie mērķi. 

• Pētniecības projektā ir pamatota finansējuma stimulējošā 

ietekme 

• Pētniecības projekta iesniegumā ir skaidri aprakstīti un ir 

pārbaudāmi: 

a. komersanta finansiālā līdzdalība pētniecības 

projektā finansējuma intensitātei atbilstošajā 

apjomā; 

b. finansēšanas avoti projektā paredzētajai pašu 

līdzfinansējuma daļai 

 

A. Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un 

pamatoti 

B. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

daļēji 

C. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

nepilnīgi un nepietiekami 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti, projekts 

noraidāms 

17.  Pētniecības projekta mērķi un jaunās zināšanas: 

• Pētniecības projektā definētie mērķi ir mērāmi un 

sasniedzami 

• Pētniecības projektā paredzētās iegūstamās zināšanas nav 

pieejamas citur vai ir aizsargātas, attiecīgi šo zināšanu 

iegūšana palielina industrijas zināšanu apjomu 

 

A. Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un 

pamatoti 

B. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

daļēji 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti, projekts 

noraidāms 



C. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

nepilnīgi un nepietiekami 

18.  Projekta pieteikumā ir skaidri aprakstīta pašreizējā situācija  (state 

of the art) un jauniegūto zināšanu un vērtību potenciāls. 

Pētniecības projekta iesnieguma iesniedzēji demonstrē izpratni un 

vīziju par zināšanu potenciālo pielietošanas veidu un ietekmi, un 

demonstrētais apjoms, ietekme un ieguvumi pārsniedz paredzamās 

pētniecības projekta izmaksas 

 

A. Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un 

pamatoti 

B. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

daļēji 

C. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

nepilnīgi un nepietiekami 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti, projekts 

noraidāms 

19.  Pētniecības projekta iesniegumā tiek demonstrēts, ka iezīmētais 

zināšanu apgabals papildina kompetences centra stratēģijā 

izvirzītās pētniecības jomas vai arī tam ir būtiska netieša ietekme 

uz iespēju inovācijās izmantot stratēģijā izvirzītajās pētniecības 

jomās iegūtās zināšanas 

 

A. Augstāk minētie aspekti pētījumā pilnībā aprakstīti un 

pamatoti 

B. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

daļēji 

C. Augstāk minētie aspekti pētījumā aprakstīti un pamatoti 

nepilnīgi un nepietiekami 

A: 5 punkti 

B: 3 punkti 

C: 0 punkti, projekts 

noraidāms 

 

 

Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos, lai pētījuma projekts tiktu apstiprināts – 25 

punkti 

Maksimālais punktu skaits kvalitatīvajos kritērijos – 90 punkti 


