
 
 

Ludzas rajona partnerība 

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā 

lauku attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  

Projektu pieteikumu sludinājums 

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās: 

Mērķis/Rīcības 

M1/ R1 

Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā 

lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība 

saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

Projektu iesniegumu pieņemšana  30.05.2016. - 30.06.2016. 

Atbalsta apmērs (euro) - 647 968,55. 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (euro) - 100 000 būvniecības 

projektiem, 50 000 pārējiem projektiem. 

 Atbalsts šādām darbībām: 

 Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 

  Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšanai; 

 Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 

jaunu realizācijas veidu ieviešanai; 

 Darbinieku produktivitātes kāpināšana. 

Apraksts: Veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanas 

iniciatīvās, tā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos 

resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, kā arī attīstot jaunus uzņēmējdarbības 

modeļus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina 

konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo 

uzlabošanu, jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un 

jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, sociālās uzņēmējdarbības attīstību, 

paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedriskajās attiecībās un 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. 

Prioritāte - darba vietu radīšana. 

Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem, kas veicina 

lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstību, īpaši saistībā 

ar tūrisma nozari, kultūras mantojuma saglabāšanu un Ludzas rajona partnerības teritorijā 

saražotās produkcijas realizāciju. 



Projektu vērtēšanas kritēriji  

Projektu vērtēšanas kritēriju mērķis: sarindot iesniegtos projektus atbilstoši stratēģijā 

norādītajām prioritātēm. 

 

1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai Jā Nē 

 

 Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību 

darbības teritoriju : 

 Atbilst - apvelk vārdu „Jā”; 

  Neatbilst - apvelk vārdu „Nē” (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības 

teritorijai, tālāk netiek vērtēti). 

 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Punktu 

skaits* 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa** 

1 Projekta darbības virziens Maksimālais 4  

 Projekts balstīts uz ražošanas attīstību - 4 punkti 

Projekts balstīts uz pakalpojumu sniegšanu - 2 

punkti 

2 vai 4 A.1.,B.5.,B.6 

2 Projekts paredz lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas vai amatniecības 

attīstība, tajā skaitā saistībā ar tūrisma nozari 

un kultūras mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu 

Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6,B.15 

 Projekts paredz lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas vai amatniecības 

attīstību, tajā skaitā saistībā ar tūrisma nozari un 

kultūras mantojuma saglabāšanu un 

popularizēšanu 

2  

 Projekts paredz lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas vai amatniecības 

attīstību 

1  

 Projekts tiek īstenots citā jomā.  0  

3 Produkta/pakalpojuma noieta tirgus analīze Maksimālais 2 
0-2 

B.5.,B.6,B.15 

 Veikta detalizēta produkta/pakalpojuma noieta 

tirgus analīze 

2  

 Veikta vispārēja produkta/pakalpojuma noieta 

tirgus analīze 

1  

 Nav veikta produkta/pakalpojuma noieta tirgus 

analīze 

0  

4 Ietekme uz nodarbinātību Maksimālais 12  

4.1 Projekts neparedz  jaunu darba vietu radīšanu 

(saglabājot  esošās) 

0 B.4,B.6, B.15. 

4.2 Projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu 

(saglabājot esošās) 

Viena darba vieta -4 punkti 

Divas darba vietas – 8 punkti 

Trīs un vairāk darba vietas- 12 punkti 

4, 8,12 B.4, 

B.6.,B.15. 



5. Projekta sagatavotība un pamatojums. 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi 

Maksimālais 4 

0-4 
A.1., 

A.2.,B.5.,B.6

.,B.9.,B.10.. 

 Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija un 

detalizēti pamatotas aktivitātes, kā sasniegt 

plānoto mērķi 

4  

 Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija vai 

detalizēti pamatotas aktivitātes, kā sasniegt 

plānoto mērķi 

3  

 Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija un 

vispārēji pamatotas aktivitātes, kā sasniegt 

plānoto mērķi 

2  

 Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija vai 

vispārēji pamatotas aktivitātes, kā sasniegt 

plānoto mērķi 

1  

 Projektā nav skaidri aprakstīta esošā situācija un 

nav pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto 

mērķi 

0  

6. Projekta iesniedzēja kapacitāte. 
Projekta apraksts sniedz pārliecību par atbalsta 

pretendenta spēju (finanšu un vadības kapacitāti) 

sasniegt projekta mērķi un rezultātus 

 

Maksimālais 4 

 

0-4 

A.1,B.5,B.6, 
B.15. 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts 

apraksts saistībā ar projektu ideju. Pieredzes 

apraksts vismaz 2 gadu periodā 

4  

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts 

apraksts saistībā ar projektu ideju. Pieredzes 

apraksts vismaz 1 gada periodā 

3  

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts 

apraksts ideju ieceru līmenī (projekta iesniedzējs 

bez iepriekšējas pieredzes) 

2  

 Projekta iesniedzēja kapacitātes vispārējs apraksts  1  

 Nav projekta iesniedzēja kapacitātes apraksta 0  

7. Projekta ilgtspēja. 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 

projekta patstāvīga dzīvotspēja  

Maksimālais 3 

0-3 

B.5,B.6, B.15. 

 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja. Pievienots apraksts par 5 

gadu darbību saistībā ar projektu   

3  

 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja 

2  

 Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja  

1  

 Projekta iesniegumā nav aprakstīts pamatojums, 

kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga 

dzīvotspēja  

 

 

0  



8 VRG teritorijā ražotās produkcijas 

izmantošana pārstrādē un realizācija. Projekts 

veicina VRG teritorijā ražotās produkcijas 

izmantošanu pārstrādē vai realizāciju 

Maksimālais 4 

 

0-4 

B.5,B.6, B.15. 

 Projekts paredz 7 un vairāk  uzņēmēju VRG 

teritorijā ražotās produkcijas iepirkšanu vai 

realizāciju. Pievienoti nodoma līgumi 

4  

 Projekts paredz 5-6 uzņēmēju VRG teritorijā 

ražotās produkcijas iepirkšanu vai realizāciju. 

Pievienoti nodoma līgumi 

3  

 Projekts paredz 3-4  uzņēmēju VRG teritorijā 

ražotās produkcijas iepirkšanu vai realizāciju. 

Pievienoti nodoma līgumi 

2  

 Projekts paredz 1-2  uzņēmēju VRG teritorijā 

ražotās produkcijas iepirkšanu vai realizāciju.  

Pievienoti nodoma līgumi 

1  

 Projektam nav ietekmes uz VRG teritorijā ražotās 

produkcijas realizāciju 

0  

9 Projekta idejas novitāte (jauninājums) 

Nav iespējams saņemt līdzīga veida produktu 

(preci vai pakalpojumu) tuvākajā apkārtnē. 

Izmantots jauns, būtiski atšķirīgs tehnoloģiskais 

process produkta ražošanā vai pakalpojuma 

izveidē vai nodrošināšanā. 

Maksimālais 4 

0-4 
B.3.,B.3.1. 

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta 

ideja ir jauninājums reģionā (Latgale) 

4  

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta 

ideja ir jauninājums VRG teritorijā 

3  

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta 

ideja ir jauninājums novadā 

2  

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta 

ideja ir jauninājums  pagastā 

1  

 Projekta ideja nav jauninājums   0  

 Kopā Maksimālais 39  

 

Maksimāli iespējamais punktu skaits: 39 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst: 17 

*Punktu skaits: 

 

 Kritēriji ar vērtību „no”- „līdz” tiek vērtēti noteiktā punktu skalā ar soli 1 punkts. 

**Projekta iesnieguma sadaļa saskaņā ar MK 590 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 1.pielikumu. 

 

 

Specifiskie kritēriji 

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta 

pretendentam, kas ieguvis lielāko punktu summu pamata kritērijos iegūtajai punktu summai 

piesummējot iegūtos specifisko kritēriju punktus. 

 

1 Atbalsts bioloģiskajai saimniekošanai. Projekts paredz 

bioloģisko saimniekošanu  

0,1 B.15. 



2 Projekta ietekme uz klimata pārmaiņām. Projektā 

paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas 

nodrošina atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu vai 

energoresursu taupību 

0,1 B.2., 

B.2.1. 

3 Sadarbība. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts  0,1 A.2 

4  Projekta iesnieguma iesniegšana 

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  

0,1  

 

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ: 

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta 

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

- Pārējiem projektiem – 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. 

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA 

Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedziet  biedrībā “Ludzas rajona 

partnerība”, Raiņa ielā 16- 418, Ludza, Ludzas novads. Projektu iesniegumus varat iesniegt 

arī elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai uz 

Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu 

var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu. 

Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.  

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS 

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas  biedrībā 

“Ludzas rajona partnerība”, Raiņa ielā 16, Ludza, biedrības “Ludzas rajona partnerība 

tīmekļvietnē www.ludzaspartneriba.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Sandru 

Palmu, tālruņa nr. 29413335, e-pasts: ludzaspartneriba@inbox.lv, ludzaspartneriba@apollo.lv  
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