
 

Eiropas Digitālā inovāciju centra īstenošanas  

kandidātu priekšatlases nolikums 

Eiropas Digitālā inovāciju 

centra (EDIC) īstenošanas 

kandidātu priekšatlases 

mērķis 

Atlasīt 2 kandidātus, kurus izvirzīt projekta iesnieguma 

iesniegšanai slēgtā projektu iesniegumu atlasē* 2 

(divu) noteiktas specializācijas Digitālo inovāciju 

centru izveidei Latvijā. Slēgta projektu iesniegumu 

atlase tiks veikta projektu konkursa “Eiropas Digitālie 

inovāciju centri” Digitālās Eiropas programmas 

ietvaros. 

Kas  ir EDIC ES digitālās transformācijas nākamā daudzgadu 

budžeta ietvarā paredzēts izveidot Eiropas Digitālos 

inovāciju centrus (EDIC), kas turpmāk veidos vienotu 

EDIC tīklu un nodrošinās kompetenču pieejamību (tās 

kompetences, kuras pieejamas vienā EDIC ir pieejamas 

visiem). 

EDIC var iekļaut valsts pārvaldes iestādes, pašvaldību 

iestādes, valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, 

komersantus, nevalstiskās organizācijas, valsts 

zinātniskos institūtus, valsts augstskolas, valsts 

augstskolu zinātniskos institūtus, tai skaitā valsts 

dibināto universitāšu zinātniskos institūtus, kā arī 

jebkuras citas publisko vai privāto tiesību juridiskās 

personas vai publiskas atvasinātas personas, nodrošinot 

piekļuvi minēto organizāciju zināšanu kopumam, lai 

sniegtu atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši MVU un 

uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu, kā arī valsts 

sektoram to digitālajā pārveidē. 

EDIC nodrošinātās kompetences un pakalpojumi: 

- Pilotēšana; 

- Prasmes un apmācības; 

- Atbalsts finansējuma piesaistē; 

- Inovāciju ekosistēmas un tīklošanās. 

EDIC mērķis Lai ES veicinātu mākslīgā intelekta (AI), augstas 

veiktspējas datoru (HPC) un kiberdrošības, kā arī citu 

digitālo tehnoloģiju plašu ieviešanu, ko veic uzņēmumi 

un publiskais sektors, EDIC ietvaros ir jāsniedz atbalsts 

MVU un publiskajam sektoram, t.sk.: 

• tehniskā ekspertīze un testēšanas iespējas 

digitālajai transformācijai; 

• jāizveido kapacitāti Digitālās Eiropas prioritāro 

jomu attīstībai; 

• jānodrošina piekļuvi ES resursiem HPC, AI un 

kiberdrošības  jomās; 

• jāeksportē lokālo ekspertīzi citu ES reģionu 

MVU; 
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• jānodrošina piekļuve citu EDIC resursiem.  

EDIC jānodrošina tehnoloģisko pārnesi starp 

uzņēmumiem un privāto sektoru, lai mazinātu esošo 

digitalizācijas plaisu.  

EDIC juridiskā forma un 

darbības principi 

EDIC var veidot viena vai vairākas juridiskas personas, 

iestādes vai organizācijas. Šādas apvienības 

(konsorcija) mērķis ir apvienot pēc iespējas plašākas 

kompetences vienkopus, lai katras valsts EDIC 

apvienotu pēc iespējas plašākas jomas, aptverot gan 

uzņēmēju, gan valsts pārvaldes digitalizācijai 

nepieciešamās jomas.  

Konsorciju var veidot kā līgumsabiedrību, nav 

pienākums veidot jaunu juridisku personu. EDIC 

saistības par finansējuma izlietojumu un attiecināmību 

būs nepastarpināti ar Eiropas Komisiju. Papildus EDIC 

būs iespēja patstāvīgi piesaistīt ERAF, RRF un Horizon 

2020 finansējumu.  

Darbībām, uz kurām attiecas Digitālās Eiropas 

programmas dotācija, piemēro bezpeļņas mērķi, t.i., 

visa peļņa vai saņemtie ziedojumi tiek izmantoti, lai 

sasniegtu EDIC mērķus un nodrošinātu tā darbību. 

Kandidāta sastāvā esoša persona (Nodibinājuma 

dalībnieks, ja kandidāts ir nodibinājums; Biedrības 

biedrs, ja kandidāts ir biedrība; vai personu grupas 

dalībnieks, ja kandidāts ir personu grupa; vai 

Konsorcija dalībnieks, ja kandidāts ir Konsorcijs) var 

būt norādīta kā dalībnieks vairākos projektu 

pieteikumos. 

Papildus informācija: https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/european-digital-innovation-hubs-

digital-europe-programme-0  

Kandidāts Viena vai vairākas juridiskas personas, iestādes vai 

organizācijas, kas iesniegušas pieteikumu kandidātu 

priekšatlasei.  Jēdziens kandidāts šī nolikuma ietvaros 

attiecināms arī uz  visiem kandidāta dalībniekiem 

(nodibinājuma dalībnieku, ja kandidāts ir 

nodibinājums; biedrības biedru, ja kandidāts ir 

biedrība; vai personu grupas dalībnieku, ja kandidāts ir 

personu grupa; vai Konsorcija dalībnieku, ja kandidāts 

ir Konsorcijs). 

Kandidātu priekšatlases 

īstenošanas veids 

Atklāts konkurss 

Projektu iesniegumu atlases 

īstenošanas veids 

Ierobežota projektu iesniegumu atlase, kurā, atbilstoši 

Eiropas Komisijas norādījumiem būs iespēja piedalīties 

priekšatlasē apstiprinātajiem Kandidātiem. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-digital-innovation-hubs-digital-europe-programme-0
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EDIC specializācijas jomas Eiropas Digitālā inovāciju centra īstenošana plānota 

2 (divās) daļās, katrai daļai nosakot specializācijas 

jomas: 

1.daļa: EDIC tradicionālo un horizontālo nozaru 

atbalstam, esošo tehnoloģiju ieviešanai 

2.daļa: EDIC augstas pievienotās vērtības nozaru 

atbalstam un risinājumu ieviešanai 

Katrs kandidāts var iesniegt tikai vienu pieteikumu 

un iesniegt to tikai uz vienu no daļām. 

Kandidātu priekšatlases 

pieteikumu iesniegšanas 

termiņš 

No 16.10.2020. līdz 06.11.2020. 

Projektu iesniegumu iesniegšanas indikatīvais termiņš 2021.gada sākums 

* Kandidātu priekšatlases ietvaros tiek noskaidroti un izvirzīti dalībvalsts izvēlētie, labākie 

kandidāti, kuri gatavos pieteikumu iesniegšanai  Eiropas Komisijai. Kandidāta izvirzīšana 

pieteikuma izstrādei un iesniegšana Eiropas Komisijai negarantē Eiropas Komisijai 

finansējuma piešķiršanu “Eiropas Digitālie inovāciju centri” Digitālās Eiropas 

programmas ietvaros. Gala lēmumu par dalībvalsts Eiropas Digitālo inovāciju centru un 

Eiropas līdzfinansējuma piešķiršanu lemj Eiropas Komisija. 

 

I. Prasības Kandidātam 

1.1. Pieteikumu kandidātu priekšatlasei var iesniegt viena juridiska persona vai koordinēta 

juridisku personu grupa. 

1.2. Ja pieteikumu iesniedz juridisku personu grupa, ir jāizvēlas vadošais partneris, kas 

paraksta pieteikumu un būs atbildīgs par EDIC aktivitāšu ieviešanu un mērķu 

sasniegšanu, kā arī visu iesaistīto partneru darbību koordinēšanu; 

1.3. Visām juridiskām personām, kas EDIC pieteikumā norādītas kā finansējuma saņēmēji, 

jābūt reģistrētiem kādā no ES dalībvalstīm. 

1.4. Parakstot pieteikuma formu, iesniedzot to izskatīšanai  Kandidāts  apliecina, ka 

neatrodas nevienā no tālāk uzskaitītajām situācijām: 

1.4.1. Ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās 

aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās 

aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai 

mierizlīgums, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta; 

1.4.2. Kandidāts vai personas, kurām ir pilnvaras pārstāvēt, pieņemt lēmumus vai 

kontrolēt Kandidātu, ar ES dalībvalsts kompetentās iestādes likumīgā spēkā 

stājušos spriedumu ir notiesātas par pārkāpumu, kas saistītas ar viņu profesionālo 

darbību; 

1.4.3. Kandidāts nepilda savas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksu 

vai nodokļu maksāšanu saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā viņi veic 

saimniecisko darbību; 

1.4.4. Par personām, kuras iekļautas EDIC darbības lēmumu pieņemšanā vai pilda 

kontroles pilnvaras, ir piemērots un likumīgi spēkā stājies spriedums par 

krāpšanu, korupciju, iesaistīšanos noziedzīgā organizācijā, naudas atmazgāšanu 

vai jebkuru citu nelikumīgu darbību veikšanā; 
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1.4.5. Kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju; 

1.4.6. Attiecībā uz Kandidātu noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai 

būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras 

ietekmē līguma izpildi. Pārbaudi veiks atbilstoši Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantam. 

1.5. Kvalifikācijas atlases prasības: 

1.5.1. Kandidāta (visu konsorcija vai personu grupas dalībnieku) kopējais vidējais 

finanšu apgrozījums pēdējo 3 noslēgto finanšu gadu laikā (2017., 2018 un 

2019.g.) ir ne mazāks kā 2’000’000 EUR. 

1.5.2. Kandidātam (katram konsorcija vai personu grupas dalībniekam) 2019.gadā ir 

pozitīvs pašu kapitāls (ja dalībnieka  juridiskā forma paredz pašu kapitāla 

esamību) 

1.5.3. Kandidātam ir pieejami sekojoši speciālisti, kas tiks piesaistīti EDIC projekta 

īstenošanā: 

1.5.3.1.  Projekta vadītājs, kuram pēdējo 10 (desmit) gadu laikā ir pieredze viena 

vai vairāku starptautisku projektu vadīšanā vai koordinēšanā, kur kopējā 

projektu summa ir bijusi vismaz 500’000 EUR. 

1.6. Pieteikumi, kas neatbilst iepriekšminētajiem kvalifikācijas un atbilstības kritērijiem, 

netiks virzīti tālākai vērtēšanai. 

 

II. Projektu pieteikumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība 

 

2.1. Projekta pieteikums sastāv no projekta pieteikuma veidlapas un tās pielikumiem: 

2.1.1. Kandidāta darbības pamatojumu apliecinoši dokumenti (piemēram, 

dibināšanas līgums, statūti, darbības stratēģija), kuros nepārprotami 

norādīts, ka Kandidāta stratēģiskais mērķis ir kļūt par EDIC, ja Kandidāts 

ir līgumsabiedrība, personālsabiedrība, biedrība, nodibinājums; 

2.1.2. Visu Kandidāta sastāvā esošo dalībnieku nodomu protokoli, kurā 

apliecināta vēlme iesaistīties projekta īstenošanā, t.sk. apstiprinot vadošā 

partnera izvēli, ja Kandidāts nav līgumsabiedrība, personālsabiedrība, 

biedrība, nodibinājums; 

2.1.3. Kandidāta peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017., 2018., 2019.gadu 

(attiecināms uz katru personu grupas dalībnieku, ja kandidāts ir personu 

grupa) (ja attiecināms); 

2.1.4. Kandidāta 2019.gada bilance (attiecināms uz katru personu 

grupas/Konsorcija dalībnieku, ja kandidāts ir personu grupa/Konsorcijs) 

(ja attiecināms); 

2.1.5. Projekta vadītāja CV; 

2.1.6. Projekta pieteikuma veidlapas sadaļu vai pielikumu tulkojums (ja 

attiecināms). 

2.2. Projekta pieteikuma pielikumus numurē secīgi, turpinot projekta pieteikuma veidlapas 

obligāto pielikumu numerāciju. Papildus minētajiem pielikumiem, var pievienot citus 

dokumentus, kurus Kandidāts uzskata par nepieciešamiem projekta pieteikuma 

kvalitatīvai izvērtēšanai. 

2.3. Kandidāts projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM), nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi 

pasts@varam.gov.lv ne vēlāk kā līdz 2020. gada 6.novembra plkst. 23:59. 

mailto:pasts@varam.gov.lv
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Pieteikuma dokumentu kopai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu. 

Pieteikumu paraksta Kandidāta paraksttiesīgā persona vai vadošā partnera 

paraksttiesīgā persona, ja Kandidāts ir personu grupa. 

2.4. Projekta pieteikumu kandidātu priekšatlasei sagatavo latviešu valodā. Ja kāda no 

projekta pieteikuma veidlapas sadaļām vai pielikumiem ir citā valodā, atbilstoši Valsts 

valodas likumam, pievieno Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumu Nr.291 

“Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā 

apliecinātu tulkojumu valsts valodā.  

2.5. Projekta pieteikumu iesniedz līdz projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam. 

2.6. Ja projekta pieteikums tiek iesniegts pēc projektu pieteikumu iesniegšanas beigu 

termiņa, tas netiek vērtēts un Kandidāts saņem VARAM paziņojumu par atteikumu 

vērtēt projekta pieteikumu.  

2.7. Kandidātam, pēc projekta pieteikuma saņemšanas VARAM, tiek izsniegts 

apliecinājums par projekta pieteikuma saņemšanu. 

 

III. Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība 

3.1. Projektu pieteikumu vērtēšanai VARAM ar rīkojumu izveido projektu pieteikumu 

vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).  

3.2. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no VARAM un attiecīgās jomas 

ministrijas pārstāvjus no Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Finanšu ministrijas, 

Izglītības un zinātnes ministrijas un Ekonomikas ministrijas, saskaņā ar Valsts sekretāra 

rīkojumu Nr. 1-2/129 Par Eiropas Digitālās inovācijas centru nacionālās atlases 

komisijas izveidošanu.  

3.3. Vērtēšanas komisijas locekļi ir atbildīgi par projektu pieteikumu savlaicīgu, objektīvu 

un rūpīgu izvērtēšanu atbilstoši atlases nolikumā iekļautajiem projektu pieteikumu 

vērtēšanas kritērijiem, kā arī ir atbildīgi par konfidencialitātes ievērošanu.  

3.4. Vērtēšanas komisija vērtē projekta pieteikumu atbilstību projektu pieteikumu vērtēšanas 

kritērijiem, aizpildot projekta pieteikuma vērtēšanas veidlapu.  

3.5. Vērtēšanas komisija sēdē izskata un apspriež projekta pieteikuma vērtējumu un lemj par 

vērtēšanas rezultātu.  

3.6. Vērtēšanas komisijas lēmums tiek atspoguļots vērtēšanas komisijas atzinumā. 

 

IV. Lēmuma pieņemšana par kandidātu priekšatlasi 

4.1. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas atzinumu, VARAM izdod lēmumu (turpmāk – 

lēmums) par kandidātu atlases rezultātiem. 

4.2. Lēmumu par kandidātu atlases rezultātiem VARAM pieņem, ja tiek izpildīti visi 

turpmāk minētie nosacījumi: 

4.2.1. uz kandidātu nav attiecināms neviens no nolikuma 1.4.punktā minētajiem 

izslēgšanas noteikumiem; 

4.2.2. projekta pieteikums atbilst projektu pieteikumu vērtēšanas kritērijiem. 

4.3. Projektu pieteikumi tiks vērtēti, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti 

1.pielikuma 4.punktā. Projekta iesnieguma iesniegšanai tiks izvirzīti 2 kandidāti – katrā 

daļā 1 kandidāts, kuri būs ieguvuši augstāko novērtējumu un novērtējumā kopsummā 

būs ieguvuši vismaz 31,5 punktus. 
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4.4. Ja kādā no kritērijiem kandidāts saņem 0 punktu vērtējumu, no turpmākas vērtēšanas 

kandidāta pieteikums tiek izslēgts. 

4.5. Ja divi vai vairāk kandidāti kopvērtējumā iegūs vienādu punktu skaitu, priekšroka tiks 

dota tam kandidātam, kuram būs norādīts lielāks projektu skaits atbilstoši nolikuma 

1.pielikuma 2.4.punktam digitālās transformācijas jomā. Ja arī šajā aspektā novērtējums 

būs vienāds, tad tālāk uz projekta iesnieguma iesniegšanu tiks izvirzīts kandidāts, kurš 

iesniedzis pieteikumu pirmais. 

4.6. Informāciju par kandidātu atlases rezultātiem publicē VARAM tīmekļa vietnē 

www.varam.gov.lv. 

4.7. Lēmums par kandidātu priekšatlases rezultātiem katram Kandidātam tiks nosūtīts ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas, kā arī kandidātam, kurš tiks 

izvirzīts Projekta iesnieguma iesniegšanai, Lēmumā tiks norādīta informācija par tālāku 

virzību uz Digitālās Eiropas programmas konkursu. 

4.8. Lēmumu par Kandidātu priekšatlases rezultātiem Kandidāts var pārsūdzēt  

Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā Latvijas Republikas tiesā viena mēneša 

laikā no attiecīgā Lēmuma saņemšanas. 

V. Papildu informācija 

5.1. Jautājumus par projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu jāsūta uz elektroniskā 

pasta adresi VARAM kontaktpersonai: Elitai Zvaigzni elita.zvaigzne@varam.gov.lv. 

Kandidāts jautājumus par kandidātu priekšatlasi iesniedz ne vēlāk kā 2 darba dienas līdz 

projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam.  

Pielikumi: 

1.pielikums. Projekta pieteikuma veidlapa un tās pielikumi uz 6 lpp. 

 

  

http://www.varam.gov.lv/
mailto:elita.zvaigzne@varam.gov.lv


 

 7 

1.pielikums 

PIETEIKUMS 

Eiropas Digitālā inovāciju centra īstenošanas kandidātu priekšatlasei 

1. EDIC kandidāta nosaukums:_________________________________ (t.sk. norādot 

visus personu grupas dalībniekus,  ja kandidāts ir personu grupa) 

2. EDIC vadošais partneris: ____________________________________ (ja kandidāts ir 

personu grupa) 

3. Specializācijas joma, uz kuru piesakās: ________________ ( 1.daļa vai 2.daļa) 

Galvenie risināmie 

jautājumi 

Darbības joma Vispārējais 

mērķis 

ES programmas 

“Digitālās Eiropas 

programma” 

prioritārās tehnoloģijas 

1.daļa: EDIC tradicionālo un horizontālo nozaru atbalstam, esošo tehnoloģiju ieviešanai 

Zems digitālo 

tehnoloģiju 

integrācijas līmenis 

uzņēmējdarbībā, 

atbilstoši DESI 

indeksam; 

Nepietiekams digitālo 

prasmju līmenis. 

Industrija 4.0: esošo digitālo 

tehnoloģiju integrācija uzņēmumos  

Sasaiste ar vismaz vienu Latvijas 

viedās specializācijas stratēģijā RIS31 

noteikto jomu un Nacionālā attīstības 

plāna 2021-20272  Rīcības virziena 

uzdevuma: ”Produktivitāti 

paaugstinošu darbību atbalstīšana 

privātajā sektorā augsto tehnoloģiju 

pielietošanai arī ārpus RIS3 nozarēs 

industrijas transformācijai”. 

Uzlabot uzņēmumu 

produktivitāti un 

konkurētspēju, 

ieviešot tirgū 

pieejamus 

inovatīvos 

digitalizācijas un e-

komercijas 

risinājumus 

 

Mākslīgais intelekts 

(obligāta komponente), 

papildus kiberdrošība, 

augstas veiktspējas 

datošana. 

Prasmes visās EDIC 

darbības jomās, ieskaitos 

mākslīgā intelekta, 

augstas veiktspējas 

datošanas vai 

kiberdrošības jomās. 

Proaktīvs atbalsts 

lauksaimniecības 

digitalizēšanai. 

2.daļa: EDIC augstas pievienotās vērtības nozaru atbalstam un risinājumu ieviešanai 

Ļoti zemi 

ieguldījumi IKT 

pētniecībā un 

attīstībā (P&A) 

Inovāciju attīstībai 

nepieciešamo 

profesionālo prasmju 

līmenis. 

P&A un digitālās inovācijas, lai 

radītu un ieviestu jaunus digitālos 

risinājumus, metodes, atbalsts 

prototipu izstrādē, testēšanā un 

ieviešanā ražošanā. 

RIS3 noteiktās jomas kā vadmotīvs, 

lai veicinātu to savstarpējo integrāciju 

jaunu t.sk. starpnozaru inovāciju un 

ekosistēmu radīšanā.  

Nacionālā attīstības plāna 2021-2027 

rīcības virziena “Digitālās 

transformācijas (digitalizācija, 

automatizācija, robotizācija, 

mākslīgais intelekts u.c.) sekmēšana 

uzņēmējdarbībā, t.sk. apstrādes 

rūpniecībā”. 

Sasaiste ar vismaz  3 RIS3 jomu 

specializācijām. 

Jaunu digitālo 

platformu, 

produktu un 

pakalpojumu 

dizains, 

prototipēšana, 

testēšana un 

ieviešana ražošanā, 

lietošanā, inovatīvu 

risinājumu 

ieviešanā 

komersantiem un 

publiskajā sektorā. 

 

 

Mākslīgā intelekta, 

kiberdrošības un augstas 

veiktspējas datošanas 

tehnoloģijas. 

Prasmes sasaistē ar RIS3 

noteiktajām jomām, lai 

izveidotu un spētu 

pilnvērtīgi izmantot 

radīto inovatīvo 

platformu un risinājumu 

priekšrocības, t.sk. 

mākslīgā intelekta, 

kiberdrošības un augstas 

veiktspējas datošanas 

jomā.  

4. Kandidāta izpratne par EDIC darbību un plānotais īstenošanas apraksts 

Kandidāts, atbilstoši daļai, uz kuru tas piesakās, sniedz atbildes uz sekojošiem 

jautājumiem (uz katru jautājumu ne vairāk kā 2000 zīmes (Times new Roman un 12 burtu 

izmēru): 

 
1 Izglītības un zinātnes ministrija, pieejams: https://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/ministru-kabineta-noteikumi/zinatne/viedas-
specializacijas-strategija 
2 Pārresoru koordinācijas centrs, pieejams: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf  

https://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/ministru-kabineta-noteikumi/zinatne/viedas-specializacijas-strategija
https://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/ministru-kabineta-noteikumi/zinatne/viedas-specializacijas-strategija
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/NAP2027_apstiprin%C4%81ts%20Saeim%C4%81_1.pdf
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Nr. 

p.k. 

Jautājums Vērtēšanas kritēriji 

(Ja kādā no kritērijiem kandidāts saņem 0 punktu vērtējumu, no turpmākas 

vērtēšanas kandidāta pieteikums tiek izslēgts.) 

1. Izpratne par EDIC darbību 

1.1. Aprakstiet EDIC vispārējo 

potenciālu un ietekmi uz 

jaunu digitālo platformu, 

produktu un pakalpojumu 

dizainu, prototipēšanu, 

testēšanu un ieviešanu 

Latvijas uzņēmumos un 

publiskajā sektorā, atbilstoši 

Specializācijas jomai, uz kuru 

Kandidāts piesakās. 

 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

1.2. Aprakstiet, kādas darbības 

EDIC veiks, lai īstenotu 

programmā Digitālā Eiropa 

noteiktās četras 

pamatfunkcijas:  

1) testēšanā pirms 

ieguldīšanas 

2) prasmes un apmācības  

3) atbalsta un investīciju 

piesaiste 

4) inovāciju ekosistēmas un 

tīklošanās 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst jautājumam, vai to nevar 

novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien nav 

radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

1.3. Aprakstiet EDIC sasaisti ar 

reģionālajām valsts un/vai 

Eiropas/starptautiskajām 

iniciatīvām, kas saistītas ar 

EDIC darbību un kā tās 

stiprinās EDIC darbību.  

 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 
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1.4. Aprakstiet EDIC atbilstību 

programmas Digitālā Eiropa 

noteiktajām prioritātēm: 

- Mākslīgais intelekts; 

- Augstas veiktspējas 

datošana; 

- Kiberdrošība; 

- Augsta līmeņa digitālās 

prasmes; 

- Citas digitālās 

tehnoloģijas. 

 

Par katru komponenti: Mākslīgais intelekts: Augstas veiktspējas datošana; 

Kiberdrošība; Augsta līmeņa digitālās prasmes; Citas digitālās tehnoloģijas 

- maksimums 2 punkti, kopā - maksimums 10 punkti 

0 punktu – sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

radusies “acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas”); 

0,5 punkti – sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet tajā ir 

novērojamas būtiskas nepilnības; 

1 punkts – sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl vairāki 

trūkumi; 

1,5 punkti – sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl ir 

neliels skaits nepilnību; 

2 punkti – sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā kritērija 

aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

1.5. Aprakstiet EDIC sasaisti ar 

Latvijas viedās specializācijas 

stratēģijas RIS3 nozarēm ar 

augstu pievienoto vērtību un 

horizontālo ietekmi, minot 

RIS3 jomas. 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

Papildus kritēriji: 

0 punkti, ja tiek aptverta 1 RIS3 joma;  

2 punkti – ja tiek aptvertas 2 RIS3 jomas; 

5 punkti –  ja tiek aptvertas vismaz 3 RIS3 jomas;  

 

1.6. Aprakstiet EDIC konsorcija 

dalībniekus, to specializāciju, 

minot aspektus, kas palīdzēs 

sasniegt EDIC mērķus un 

sasaisti ar viedās 

specializācijas RIS3 stratēģiju 

un Nacionālo attīstības plānu 

2021. – 2027. gadam. 

Ja uz pieteikuma iesniegšanas 

brīdi nav identificēti visi 

potenciālie dalībnieki, 

Kandidāts norāda 

specializācijas vai 

kompetences jomas, kurās vēl 

plānota partneru piesaiste. 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

2. Plānotā EDIC darbība (kandidātu priekšatlases stadijā plānotā EDIC darbības apraksta mērķis ir 

pārliecināties par kandidāta spējām un kapacitāti īstenot attiecīga satura un apjoma projektu. Kandidātu 

priekšatlases ietvaros norādītās darbības sniedzot projekta iesniegumu EK (ja kandidāts tiks izvirzīts projekta 

iesnieguma iesniegšanai) var tikt precizētas. 
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2.1. Cik un kādi uzņēmējdarbības 

atbalsta centri ir iesaistīti 

EDIC tīklā. 

0 punktu – EDIC sastāvā ir  nav uzņēmējdarbības atbalsta kompetences 

centri.  

2 punkti – EDIC sastāvā ir 1 vai 2 vairāk uzņēmējdarbības atbalsta 

kompetences centri;  

5 punkti – EDIC sastāvā ir 3 un vairāk uzņēmējdarbības atbalsta 

kompetences centri; 

2.2. Aprakstiet EDIC tīkla 

partneru pārklājumu Latvijā, 

minot plānošanas reģionus, 

no kuriem ir piesaistīti 

partneri EDIC konsorcijā, lai 

sasniegtu mērķus. 

0 punkti – no viena Latvijas plānošanas reģiona ir piesaistīti partneri. 

5 punkti –  no diviem līdz četriem Latvijas plānošanas reģioniem ir 

piesaistīti partneri; 

10 punkti – no visiem pieciem Latvijas plānošanas reģionos ir piesaistīti 

partneri; 

2.3. Aprakstiet mērķa grupas (-u) 

vajadzības, kuras EDIC vēlas 

risināt, un paskaidrojiet, kā 

mērķa grupa (-as) konkrēti 

gūs labumu no jūsu iecerētā 

EDIC un piedāvājuma 

pieprasījumu. 

 

0 punkti – Vāji veikta tehnoloģiju izpēte, vāji apzinātas un pamatotas 

inovāciju ekosistēmas un klientu vajadzības un paredzamais 

pieprasījums. 

5 punkti – Daļēji kvalitatīvi veikta tehnoloģiju izpēte, nepilnvērtīgi 

apzinātas un pamatotas inovāciju ekosistēmas un klientu 

vajadzības un paredzamais pieprasījums. 

10 punkti – Ļoti kvalitatīvi veikta izpēte, apzinātas un pamatotas 

inovāciju ekosistēmas un klientu vajadzības un paredzamais 

pieprasījums. 

2.4. Aprakstiet EDIC dalībnieku 

iepriekšējo pieredzi attiecībā 

uz spēju aktīvi sasniegt 

noteiktas mērķa grupas, 

izprast viņu vajadzības t.sk. 

iepriekšējā pieredze 

starptautisku projektu 

vadīšanā. 

Aprakstā iekļauj pieredzes 

sarakstu, identificējot 

konkrētus starptautiskus 

projektus digitālās 

transformācijas jomā, kuriem 

nodrošināta projekta vadība, 

t.sk. iekļaujot informāciju par 

to finansiālo apjomu un 

citiem raksturojošajiem 

rādītājiem). 

0 punkti – Dalībnieku sastāvā nav partnera ar pieredzi digitālās 

transformācijas un atbilstoša Horizon 2020 projekta ieviešanā. 

5 punkti – Dalībnieku sastāvā ir vismaz viens partneris ar pieredzi 

digitālās transformācijas projektu ieviešanā. 

10 punkti – Dalībnieku sastāvā ir vismaz viens partneris ar atbilstošu 

pieredzi projektu ieviešanā, t.sk. Horizon 2020 projektu. 

2.5. Aprakstiet vīziju attiecībā uz 

paredzētajiem 

pakalpojumiem, kurus EDIC 

piedāvās, t.sk. EDIC 

ieguldījumu digitālas 

inovācijas ekosistēmas 

veidošanā Latvijā.. 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 
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2.6. Aprakstiet EDIC plānotos 

darbības rezultātus līdz 

2024.gadam un līdz 

2027.gadam. 

(vērtēts tiks kopējais digitālās 

transformācijas 

pakalpojumus saņēmēju 

skaits līdz 2027.gadam) 

0 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems <20 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes. 

2 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems 21-29 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes; 

4 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems 30-39 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes; 

6 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems 40-49 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes; 

8 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems 50-59 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes; 

10 punkti – Digitālās transformācijas pakalpojumus saņems 60 vai vairāk 

komersanti un/vai publiskā sektora iestādes; 

 

2.7. Aprakstiet, kā EDIC veicinās 

labi funkcionējošu EDIC tīklu 

un būs pievilcīgs partneris 

Eiropas perspektīvā 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

3. Tehniskais nodrošinājums 

3.1. Aprakstiet kāds tehniskais 

nodrošinājums ir pieejams 

EDIC dalībniekiem plānoto 

EDIC mērķu sasniegšanai, un 

paskaidrojiet, kā tā tiks 

izmantota, lai atbalstītu jūsu 

paredzētās darbības. 

Paskaidrot, vai pastāv kādi 

EDIC rīcībā esošās 

infrastruktūras lietošanas 

nosacījumi vai citi 

ierobežojumi. 

 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

4. Finansējums 
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4.1. Aprakstiet procesu kā tiks 

nodrošināta finanšu 

caurskatāmība, lai 

nodrošinātu, ka tiek ievērotas 

Eiropas Komisijas noteiktās 

prasības EDIC darbībai: 

darbojas ar bezpeļņas mērķi 

un viena dalībnieka un/vai  

interešu grupas ietekme 

attiecībā uz lēmumu 

pieņemšanu  nepārsniegs 

20%. Vienlaikus sniedziet 

apliecinājumu par iepriekš 

aprakstītās kārtības 

ievērošanu. 

 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

 

4.2.  “Aprakstiet procesu kā tiks 

nodrošināta finanšu 

caurskatāmība un atbilstība 

komercdarbības atbalsta 

kontroles normām gan EDIC, 

gan netiešo labuma guvēju 

līmenī.” 

0 punktu – Sniegtā informāciju neatbilst aplūkotajam kritērijam vai to 

nevar novērtēt trūkstošas vai nepilnīgas informācijas dēļ (ja vien 

nav radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda); 

1 punkts – Vāji: sniegtajā informācijā tiek nepietiekami skaidrota vai ir 

nopietnas nepilnības; 

2 punkti – Apmierinoši: sniegtā informācija visumā atbilst kritērijam, bet 

tajā ir novērojamas būtiskas nepilnības; 

3 punkti – Labi: sniegtā informācija labi atbilst kritērijam, taču ir vēl 

vairāki trūkumi; 

4 punkti – Ļoti labi: sniegtā informācija ļoti labi atbilst kritērijam, bet vēl 

ir neliels skaits nepilnību; 

5 punkti – Izcili: sniegtā informācija sekmīgi atbilst visiem konkrētā 

kritērija aspektiem; ja ir nepilnības, tās ir mazsvarīgas. 

 

 

Apliecinu pieteikumā sniegto ziņu patiesumu, kā arī Kandidāta atbilstību Nolikuma 1.4. 

punktā izvirzītajām prasībām  

     

Datums, vieta Vārds, uzvārds Deleģējums 

parakstīt 

piedāvājumu 

Paraksts Paraksta 

atšifrējums 

 

 

 

 

 

 

* Eiropas Digitālā inovāciju centra īstenošanas kandidātu priekšatlases nolikums kopā ar 

pielikumu apstiprināts Eiropas Digitālās inovācijas centru atlases komisijas 2020. gada 9. 

oktobra sēdē. 

 


