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Kopsavilkums 

 BDR Ludzas rajona partnerība izvērtējusi projektu konkursu 1. un 2.kārtas rezultātus 

(pielikumi Nr.1,2,3). 2017.gada konkursi plānoti 3.kārta 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 un 4.kārta M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu 

saglabāšana. Tiks izsludināti konkursi uz visu pieejamo finansējumu 2015.-2020.gada 

plānošanas periodā iepriekš minētajās rīcībās (sk. pielikums Nr.2). Līdz ar to Stratēģijas 

grozījumi ir īpaši nozīmīgi jauno projektu atlasē lai tie kalpotu VRG teritorijas 

uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedriskajām aktivitātēm. Projektu iesniedzēji aicināti vairāk 

darba ieguldīt projektu sagatavošanas posmā, tad arī rezultāts būs veiksmīgs. Jo lielāka 

projekta pieprasītā publiskā finansējuma daļa, jo lielākam jābūt ieguldījumam VRG teritorijas 

attīstībā. Izveidota Projektu karte. Projektu kartes informācija uzrunā iedzīvotājus. Ne visi 

iedzīvotāji orientējas plānošanas dokumentos, bet kartes informācija ir vienkārša un 

saprotama. Tā kalpo arī kā mācību materiāls potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Kartes 

informācija tiks regulāri papildināta.  Karte ievietota arī Ciblas, Ludzas, Kārsavas un Zilupes 

novadu mājas lapās. 

Izveidota Facebook lapa https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/. Lai veicinātu 

uzņēmējdarbības aktivitātes BDR Ludzas rajona partnerība iestājusies Latvijas lielākajā 

nevalstiskajā uzņēmēju organizācijā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. 

 Izvērtējot Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Ciblas, Kārsavas, Ludzas, 

Zilupes novadiem 2015-2020.gadam nolemts veikt   grozījumus sekojošās sadaļās: 

Sad

aļa 

Nr. 

 

Sadaļas nosaukums 

 

Pamatojums 

2.3. Inovatīvo risinājumu 

identificēšana 

 Svītroti kritēriji: Jauninājums reģionā (Latgale)- 

grūtības pārbaudē 

Jauninājums pagastā- pārāk maza vienība. 

3.1. Rīcības plāns Palielināti rezultatīvie rādītāji- pamatojums 1.un 

2.kārtas plānotā izpilde. 

3.2. Cita ārējā finansējuma 

nepieciešamība un 

piesaistīšanas novērtējums 

Papildināts teksts. BDR Ludzas rajona partnerība 

iestājusies un uzsākusi sadarbību   ar LTRK (BDR 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera). 

4.1. Vietējās rīcības grupas 

informācijas tīklu veidošanas 

apraksts un sadarbības 

nodrošināšana ar dažādām tās 

darbības teritorijā esošajām 

organizācijām 

Papildināts teksts. Izveidota "Projektu karte" un lapa 

sociālajā vietnē Facebook. 

https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/
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4.3.  Projektu vērtēšanas kritēriji 

un kārtība, tostarp interešu 

konflikta novēršana 

 

Precizēti vērtēšanas kritēriji projektu vērtēšanas procesa 

uzlabošanai. Papildus sagatavota vērtēšanas metodika. 

 1. un 2. kārtā iesniedzēji nebija gatavi projektus 

iesniegt elektroniski LAD elektroniskajā 

pieteikšanās sistēmā (EPS). Projektu pārskati 

būs jānodod EPS , līdz ar to laiks uzsākt darbu 

ar šo sistēmu. Tiem pretendentiem, kas paši 

nevarēs sagatavot pieteikumus EPS sistēmā, ir 

iespēja ar savu projekta pieteikumu ierasties 

partnerībā un ar darbinieka palīdzību nodrošināt 

šī punkta izpildi. Partnerības speciālisti 

nodrošina projektu pieņemšanu un konsultācijas 

novados (pieņemšanas laiki mājas lapā 

www.ludzaspartneriba.lv) Kritērijs no 

specifiskajiem tiek pārcelts uz pamatkritērijiem. 

 Neskatoties uz to, ka būvniecības dokumentus 

var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 

stājies spēkā LAD lēmums par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu, vēlams lai projekta 

iesniedzējs uzsācis sagatavot šos dokumentus. 

Līdz ar to pašam projekta iesniedzējam ir 

skaidrāks priekšstats par projekta realizāciju. 

Punkti paredzēti, ja projektam pievienoti: 

vismaz viens būvvaldes izdots dokuments 

(paskaidrojuma raksts, būvatļauja u.c.) vai   ar 

būvvaldi saskaņots būvniecības iesniegums. 

Līdz ar to tiek gūts priekšstats par veicamo 

darbu apjomu un izmaksām.  

 Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība 

Projektu kartei. Izveidota vienota Projektu karte 

plānošanas periodam. Projekta iesniedzēji 

aicināti projekta iesniegumam pievienot un 

uzraudzības periodā papildināt informāciju 

Projektu kartei. 

 Projekta iesniedzējs prezentē projektu 

partnerības padomes sēdē un atbild uz vērtētāju 

jautājumiem. Līdz ar to raitāka vērtēšana, tiek 

uzklausīti visi projektu iesniedzēji. Uz projektu 

prezentāciju partnerības padome var  pieaicināt 

nozares speciālistu. 
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Izmaiņas sadaļās: 

2.3. Inovatīvo risinājumu identificēšana 

Globālo procesu un pieaugošās konkurences ietekmē uzņēmumu, jo īpaši mikro, mazo 

un vidējo uzņēmumu, izaugsme un konkurētspēja aizvien vairāk ir atkarīga gan no spējas 

pielietot jaunas zināšanas, organizācijas un darba metodes, gan kapacitātes iesaistīties 

pētniecisko izstrādņu komercializācijas procesos, lai attīstītu jaunus produktus, pakalpojumus 

vai procesus. Citiem vārdiem – uzņēmumiem jācenšas izmantot tās iespējas un konkurētspējas 

priekšrocības, ko var sniegt ieguldījumi inovācijā. Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: 

„Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas 

idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā 

vai pakalpojumā.”  

Pasaulē pastāv vairākas termina „inovācija” definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena 

kopīga iezīme, kas apliecina, ka inovācija = process.  

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto 

definīciju, inovācija tiek iedalīta:  

 Produkta inovācija. Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces 

vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā 

specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, 

lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.  

 Procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas 

vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, 

iekārtās un/vai programmatūrā.  

  Mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. 

būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu 

izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.  

 Organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas 

metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu organizāciju vai ārējās 

attiecības.  

Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam / izglītības iestādei, jaunas tirgum / nozarei 

vai jaunas visai pasaulei (OECD, Oslo Manual, 1992). Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības 

un rūpniecības ģenerāldirektorāta pētījumā „Inovācijas menedžments un zināšanās balstīta 

ekonomika” („Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy” (ECSC-EC-

EAEC Brussels-Luxembourg, 2004) terminam „inovācija” tiek piedāvāta šāda definīcija: 

„Inovācija ir veiksmīga jauninājuma (novelty) ražošana, iekļaušana un izmantošana 

ekonomikas vai sociālajā jomā.”  

Saskaņā ar MK 2010.gada 23.martā noteikumiem Nr.271 (prot. Nr.15 3.§) 

„Ekonomikas ministrijas nolikums”, Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde 

ekonomiskās politikas jomā, kuras uzdevumos un kompetencē ietilpst inovācijas attīstības 

politikas izstrāde un īstenošana. Galvenās valsts prioritātes, rīcības virzieni un aktivitāšu 

līmeņi pasākumi, kas vērsti uz rūpniecības attīstīšanu, finanšu pieejamības, inovācijas un 

eksporta veicināšanu, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, ir ietverti Nacionālās 
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industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 

28.jūnija rīkojumu Nr.282 „Par Nacionālās industriālās politikas attīstības pamatnostādnēm 

2014.-2020.gadam”). Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un 

inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas 

rūpniecības nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. 

Pamatnostādnēs izvirzīti LR inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – 

zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums, pārneses sistēma.  

Vienlaikus inovācijas politikas mērķi un rīcības virzieni noteikti arī Zinātnes, 

tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar 

2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.685 „Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 

pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”). Informācija par inovāciju – inovācijas teoriju, 

inovācijas politiku Latvijā un ES, inovatīviem produktiem Latvijā, inovācijas atbalsta 

programmām, inovācijas atbalsta organizācijām u.c. pieejama Latvijas inovācijas portālā.
1
  

Stratēģija atbalsta visus iepriekš minētos inovāciju veidus, īpaši zinātnes un 

uzņēmējdarbības sadarbību. Par inovatīvu risinājumu (jauninājumu) stratēģijas ietvaros, par 

kuru tiek piešķirti papildus punkti ELFLA rīcības plāna 1., 2.rīcības ietvaros, tiek uzskatīti 

projekti, kuru ietvaros paredzēts attīstīt līdz šim nebijušu pagastā, novadā, VRG teritorijā vai 

reģionā: 

a) Jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai pakalpojumu, 

b) Jaunu vai būtiski uzlabotu aktivitāti, 

c) Jaunu metožu, procesu, risinājumu pielietošanu produktu, pakalpojumu vai aktivitāšu 

realizācijā.  

Inovatīvam risinājumam ir jāatšķiras no tradicionālas, sabiedrībai zināmas pieejas, 

zināmiem produktiem un pakalpojumiem vai arī, ja līdzīga veida produktu (preci, 

pakalpojumu vai aktivitāti) nav iespējams saņemt tuvākā apkārtnē. Projekta  inovācija tiek 

vērtēta, saskaņā ar kritērijiem. Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja inovācijas vērtēšanas 

posmā ir ieguvis vismaz 1 punktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M1/R1 
 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības 

produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības 

                                                           
1
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/inovacija/  

https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/nacionala_industriala_politika/inovacija/
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attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma 

saglabāšanu.  

 

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 

punktu skaits 4 

0 vai 2 vai  4 

Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja ir jauninājums 

reģionā (Latgale) 

4 

Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja ir jauninājums VRG 

teritorijā 

4 

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 

 

M2/R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana. 

 

Projekta idejas novitāte (jauninājums)  

Jauna vai būtiski uzlabota aktivitāte 

Jaunu metožu, procesu, risinājumu pielietošana  aktivitāšu 

realizācijā  

Maksimālais 4 

0 vai 2 vai  4 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir 

jauninājums reģionā (Latgale) 

4 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja ir 

jauninājums VRG teritorijā 

4 

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 
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3.1 Rīcības plāns 2015.–2020. gadam Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (turpmāk – Lauku attīstības programmas 

apakšpasākums) 

Nr. 

p.k. 
Mērķis/rīcība 

Lauku attīstības 

programmas 

apakšpasākuma 

aktivitāte 

Maksimālā 

attiecināmo 

izmaksu 

summa 

vienam 

projektam 

(euro) 

Maksimālā 

atbalsta 

intensitāte 

(%) 

Īstenošanas kārtas 

(izsludināšanas princips) 
Rezultātu rādītāji 

 

(1.) (2.) (3.) (4.) (5.) (6.) (7.)  

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.** 

Vietējās ekonomikas 

stiprināšanas iniciatīvas 

100 000 

Būvniecības 

projektiem*  

50 000 

pārējiem 

projektiem 

80 %- 

kopprojektam 

70 % -  

pārējiem 

projektiem 

 

Viena kārta gadā  

(otra pēc nepieciešamības) 

1.Kārta-2016.gads,   

80 % (648 000)  

2.Kārta- 2017.gads,  

20 % (162 000 + 1.kārtas atlikums) 

3.Kārta- 2018.gads 

( 1.un 2. Kārtas atlikums) 

Atbalstīti uzņēmumi  

vismaz  12 

Radītas darba vietas 

vismaz 128 

 

M2/R2 
Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana/Vietas potenciāla 

Vietas potenciāla attīstības 

iniciatīvas 
50 000 90% 

Viena kārta gadā  

1.Kārta-2016.gads, 

Labiekārtoti vismaz 9 

objekti 
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* Attiecināmo izmaksu summa līdz EUR 100 000 ir uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības 

infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas. 

** Mācību izmaksas R1 saistībā ar iesniegto projektu. 

*** Mācību izmaksas (Ministru kabineta noteikumu  Nr.590 apakšpunkts 31.5) nav attiecināmas. 

attīstības iniciatīvas, tajā skaitā 

vides  un dabas resursu 

saglabāšana.*** 

  60 % ( 480 155,9)  

2.Kārta- 2017.gads,  

20 % (160 052,1 + 1.kārtas atlikums) 

3.Kārta- 2018.gads  

 20 %( 160 052+ 1.un 2. Kārtas 

atlikums) 

Dažādotas vismaz 

308 sabiedriskās 

aktivitātes 



3.2. Cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas novērtējums 

Cita ārējā finansējuma piesaistīšana lauku attīstībai ir vitāli nepieciešama lielāku stratēģisko mērķu sasniegšanai, jo LEADER apakšprogramma 

nevar būt nozīmīgākais instruments visu lauku attīstības problēmu risināšanai. Iepriekšējā stratēģijas ieviešanas perioda pieredze liecina, ka partnerības 

administrēšanas kapacitāte ir ierobežota, lai aktīvi piesaistītu citu publisko resursu finansējumu. Tomēr savu iespēju robežās iepriekš minēto mērķu 

sasniegšanā piesaistīsim arī citu ES fondu un valsts finansējumu.  

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un 

amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu. 

 

Projekta apraksts Iespējamais finansējuma avots Projekta īstenošanas laiks 

Mājražošanas un 

mājamatniecības attīstība 

Lauku tīkla pasākumi, sadarbība ar Latgales 

uzņēmējdarbības centru. 

2016.-2020. 

 

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana. 

Projekta apraksts Iespējamais finansējuma avots Projekta īstenošanas laiks 

NVO kapacitātes 

stiprināšana, brīvprātīgā 

darba veicināšana, 

sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana un sociālo 

riska grupu integrēšana.  

  

 

Sabiedrības integrācijas fonds, sadarbība ar 

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu 

informācijas centru. 

2016.-2020. 

 

 BDR Ludzas rajona partnerība 2017.gadā iestājusies un uzsākusi sadarbību   ar LTRK (BDR Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera). Plānota 

sadarbība uzņēmējdarbības attīstības jomā. 
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4.1. Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības 

teritorijā esošajām organizācijām 

Ludzas rajona partnerība savai informācijas ikdienas izplatīšanai izmanto šādus informācijas sniegšanas kanālus: 

a) Ludzas rajona partnerības mājas lapa www.ludzaspartneriba.lv un Facebook lapā https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/ 

regulāri tiek izvietota informācija par biedrības aktualitātēm, kā arī stratēģiju, projektu konkursiem un stratēģijas ietvaros īstenotajiem projektiem; 

b) Izveidota Projektu karte. 

Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) 

Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-

2020.gadam izpildes projekti". 

 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā ne retāk kā vienu reizi gadā iesūta informāciju vietējai rīcības grupai par rezultatīvo 

rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un 

aktualitāti. Projektu kartes forma Pielikums Nr.4. 

Atsevišķi apskatāms informācijas veids ir informācijas sniegšana par īstenotajiem projektiem un tas tiek veikts šādā veidā: 

a) Ludzas rajona partnerība budžeta iespēju robežās veido televīzijas sižetus, kā arī izdod citus publicitātes iespieddarbus-  bukletus, 

reklāmlapas u c.  

b) Paši projektu īstenotāji gatavo informāciju savu organizāciju vai uzņēmumu mājas lapās, kā arī ievieto to pašvaldību informatīvajos 

izdevumos. 

Būtisku lēmumu pieņemšanas gadījumā, kurus nepieciešams apspriest ar teritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī gadījumos, kad 

jāsniedz apjomīga informācija, tiek izmantotas šādas pieejas: 

a) Informatīvie semināri un diskusijas visos novados; 

b) Apmācības, lai stiprinātu potenciālo projektu iesniedzēju kapacitāti. 

Jaunajā plānošanas periodā paredzēts turpināt iepriekš aprakstīto praksi, kā arī ieviest jaunus informācijas sniegšanas un apmaiņas kanālus, 

organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz citām VRG Latvijā vai ārvalstīs, lai padomi un potenciālos projektu iesniedzējus informētu par iespējām 

un atšķirīgām pieredzēm projektu ieviešanā. 

 

https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/
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4.3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana ( iepriekšējā versija) 

Projektu vērtēšanas kritēriju mērķis: sarindot iesniegtos projektus atbilstoši stratēģijā norādītajām prioritātēm. Lauku attīstības programmas 

2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai R1. 

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. 

 

1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai Jā Nē 

 

 Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG 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 2  
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amatniecības attīstību, tajā skaitā saistībā ar tūrisma nozari un kultūras 

mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu 

 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  
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 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 Maksimālais 4 B.5,B.6, B.15. 
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realizācija. Projekts veicina VRG teritorijā ražotās produkcijas 

izmantošanu pārstrādē vai realizāciju 

 

0-4 

 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  

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 
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*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  
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Lauku attīstības programmas 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai R2 

 

M2/R2 
 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas 

resursu saglabāšana. 

 

1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai Jā Nē 

 

 Projekts atbilst stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG 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 Projekts paredz VRG teritorijas iedzīvotāju vajadzību risināšanu 

(skatīt stratēģijas 1. tabulu , sadaļas 1.3,1.4, novadu attīstības 

plānošanas dokumentus) un pirms projekta iesniegšanas notikušas 

aktivitātes, kas pierāda iedzīvotāju interesi 

Maksimālais 4 

0-4 

B.5.,B.6,B.13. 

 Iesniegts apraksts par saskaņotību ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem un iesniegti vismaz 3 dokumenti, kas pamato iedzīvotāju 

interesi (aptaujas, sanāksmju vai diskusiju protokoli u c.)  

4  

 Iesniegts apraksts par saskaņotību ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem un  iesniegti 2 dokumenti, kas pamato iedzīvotāju interesi 

(aptaujas, sanāksmju vai diskusiju protokoli u.c) 

3  

 Iesniegts apraksts par saskaņotību ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem un  iesniegts 1 dokuments, kas pamato iedzīvotāju interesi 

2  
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(aptaujas, sanāksmju vai diskusiju protokoli u.c)   

 Nav iesniegts apraksts par saskaņotību ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem vai pirms projekta iesniegšanas nav notikušas aktivitātes, 

kas pierāda iedzīvotāju interesi 

1  

 Nav iesniegts apraksts par saskaņotību ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem un pirms projekta iesniegšanas nav notikušas aktivitātes, 

kas pierāda iedzīvotāju interesi 

0  

2. Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšana, tajā skaitā 

saistībā ar tūrismu 

Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6,B.13. 

 Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšanu un to pierāda 

detalizēts apraksts (Ja nepieciešams, pievienoti papildus dokumenti) 

2  

 Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšanu un to pierāda 

vispārējs apraksts 

1  

 Projekts neparedz vides un dabas resursu saglabāšanu 0  

3.  Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu un to pierāda detalizēts 

apraksts (Ja nepieciešams, pievienoti papildus dokumenti) 

2  

 Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu, to pierāda vispārējs 

apraksts 

1  

 Projekts neparedz kultūras mantojuma saglabāšanu 0  

4. Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu un to pierāda 

detalizēts apraksts (Ja nepieciešams, pievienoti papildus dokumenti) 

2  

 Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, to pierāda vispārējs 

apraksts 

1  
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 Projekts neparedz veselīga dzīvesveida popularizēšanu 0  

5. Projekta sociālā ietekme. Projekta rezultātā uzlabojas nabadzības un 

sociālās atstumtības riska grupu*** stāvoklis 

Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu stāvokli un to 

pierāda detalizēts apraksts (Ja nepieciešams, pievienoti papildus 

dokumenti) 

2  

 Projekts paredz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu stāvokli, to 

pierāda vispārējs apraksts 

1  

 Projekts neparedz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu stāvokli 0  

6. Projekta sagatavotība un pamatojums: 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā 

sasniegt plānoto mērķi 

Maksimālais 4 

0-4 

A.1., B.5.,B.6., B.8.,B.13. 

 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  

7. 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.8, B.13. 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts saistībā ar projektu 4  
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ideju. Pieredzes apraksts vismaz 2 gada periodā 

 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  

8. Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja  

Maksimālais 3 

0-3 

B.5.,B.6, B.13. 

 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  

9. Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķgrupu un skaidri 

aprakstīti tās ieguvumi (papildus 5. punktā norādītajām) 

Maksimālais 2 

0-2 

B.5.,B.6, B.13 

 Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķgrupu un 

pamatoti/detalizēti aprakstīti tās ieguvumi   

2  

 Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķgrupu un vispārēji 

aprakstīti tās ieguvumi 

1  

 Projekts nav  vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķgrupu  0  

10 Projekta idejas novitāte (jauninājums)  Maksimālais 4 

0-4 

B.3. 

B.3.1. 
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 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 29  

 

Maksimāli iespējamais punktu skaits: 29 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst: 12 

* 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" 2.pielikumu. 

*** Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to ienākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir 

tik ierobežoti, ka viņu dzīves līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un tiem tiek liegtas vai ir ierobežotas pamattiesības. Tādējādi nabadzība 

galvenokārt ietver materiālo resursu trūkumu, kā rezultātā cilvēks nevar nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība, 

izglītība, kultūra u.c.). 

 

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība, - tā ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas 

izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, nespēj īstenot savas 

tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība 

u.c. 

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus 

ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.  
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Savukārt sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, 

pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un 

labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas pamattiesībām. 

 

Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir šādas: 

 pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un 

vientuļie pensionāri);  

 pirmspensijas vecuma personas;  

 daudzbērnu un nepilnās ģimenes;  

 bērni;  

 invalīdi un personas ar funkcionāliem 

traucējumiem;  

 bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki);  

 bezpajumtnieki; 

 romi; 

 ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās 

personas; 

 cilvēku tirdzniecības upuri;  

 no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, 

toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās 

personas; 

 personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum 

neatbilstošām zināšanām un prasmēm;  

 trūcīgās personas.  

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 Projekta iesnieguma iesniegšana 

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā  

 

0,1 

 

2 Projekts paredz mērķgrupas
1
 personu iesaisti (papildus 

9.vērtēšanas kritērijam) 

0,1 B.6,B.13 

1
Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, 

personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki. 
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4.3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana ( jaunā versija) 

Vispārīgi nosacījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanai: 

 Projekta iesniegums tiek vērtēts atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram 

vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai. Vērtētājs vērtējot projekta iesniegumu piešķir tikai tādus 

punktus, kas ir apstiprināti vietējā attīstības stratēģijā. Nav atļauts izmantot tādu punktu gradāciju, kas nav atrunāta stratēģijā. Pamatkritērijs 

par projekta atbilstību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai norādītajai rīcībai(1.kritērijs) tiek vērtēts ar “Atbilst” vai “Neatbilst”, 

ja kritērija vērtējums ir “Neatbilst”  projekts netiek vērtēts pēc projekta atlases kritērijiem. Ja projekta vērtētājs kādā no kritērijiem piešķir 

mazāku punktu skaitu, vai norāda ka projekts neatbilst pamatkritērijam (atbilstība rīcībai, kā projektā ievērots: 1) lietderības princips, kurš 

saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu, 2) efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu 

un paredzēto rezultātu sasniegšanu),  tiek sniegts skaidrojums pamatojoties uz ko tiek piešķirts attiecīgais vērtējums. 

1. Norāde par kritērija izvērtēšanai nepieciešamās informācijas atrašanās vietu projekta iesniegumā ir indikatīva un gadījumos, ja noteiktajā vietā 

informācija nav pieejama, nepieciešams izskatīt visu projekta iesniegumu pilnībā. 

2. Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijiem, jāņem vērā projekta iesniegumā pieejamā informācija, kā arī pārbaudē uz vietas konstatēto 

(ja ir veikta pārbaude uz vietas*). Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt, vai kas neattiecas 

uz konkrēto projekta iesniegumu. Tomēr, ja vērtētāja rīcībā ir kāda informācija, kas var ietekmēt projekta vērtējumu, jānorāda konkrēti fakti un 

informācijas avoti, kas pamato un pierāda vērtētāja sniegto informāciju. 

3. Vērtējot projekta iesniegumu, jāpievērš uzmanība projekta iesniegumā sniegtās informācijas saskaņotībai starp visām projekta iesnieguma 

sadaļām, tās pielikumiem un papildus iesniegtiem dokumentiem, kuros informācija ir  minēta. Ja informācija starp projekta iesnieguma 

sadaļām, tās pielikumiem un papildus iesniegtiem dokumentiem nesaskan, ir jāizvirza nosacījums par papildus skaidrojumu sniegšanu pie 

attiecīgā kritērija uz kuru šī neskaidrība ir attiecināma. 

4. VRG padome aicina visus projekta iesniedzējus prezentēt savu projekta ideju. Prezentācijas laikā sniegto informāciju VRG fiksē protokolā. 

Protokolā fiksēto informāciju saskaņo ar projekta iesniedzēju. Lēmuma pieņemšanā  padome balstās un vērtētāju sniegto informāciju un 

prezentācijas laikā sniegto informāciju.  

* par pārbaudes veikšanu uz vietas vienojās projektu vērtētāji, ja vērtējot projekta iesniegumu nav iespējams gūt pārliecību par projektā 

paredzētajām darbībām. Pārbaudes veikšana  uz vietas tiek fiksēta protokolā.  
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R1 
 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras 

mantojuma saglabāšanu. 

 

Projekts________________________________________________________ 

 

Iesniedzējs______________________________________________________ 

 

1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai Jā Nē 

 

 Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju ( izņemot MK Noteikumu 

Nr.590. „ Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 13.2. punktā  norādītās darbības). Projektā ievērots: 1) lietderības princips, kurš saistīts ar 

labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu, 2) efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un 

paredzēto rezultātu sasniegšanu. 

 Atbilst - apvelk vārdu „Jā”; 

  Neatbilst - apvelk vārdu „Nē” (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG 

darbības teritorijai, kā arī nav ievērots lietderības un efektivitātes princips tālāk netiek vērtēti). 

Nr. 

p.k. 

 

Kritērijs 

 

Punktu 

skaits* 

 

Vērtēšanas skaidrojums/metodika 

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 Ja projektā paredzēta gan ražošana, gan 

pakalpojumu sniegšana, tad vērtē pēc lielākā 

īpatsvara ( pārsniedz 50% ieņēmumu) 

A.1.,B.5.,B.6 
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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 Saistība ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu  pārsniedz 50% 

ieņēmumu 

 

 Projekts paredz lauksaimniecības produktu 

pārstrādes, mājražošanas vai amatniecības attīstību 

1 Saistība ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, 

mājražošanu vai amatniecību  

pārsniedz 50% ieņēmumu 

 

 Projekts tiek īstenots citā jomā.  0   

3 Ietekme uz nodarbinātību Maksimālais 9  B.5.,B.6,B.15 

 Projekts neparedz  jaunu darba vietu radīšanu 

(saglabājot  esošās) 

0 Projekts neparedz  jaunu darba vietu radīšanu 

(saglabājot  esošās). Darba vietai nav pievienoti 

amatu apraksti, projekta aprakstā nav pamatots kā 

tiks nodrošināta darbinieku slodze, naudas plūsmā 

nav iekļauts atalgojums. 

 

 Projektā paredzēts radīt jaunu darba vietu 

(saglabājot esošās).  

Viena darba vieta -3 punkti 

Divas darba vietas – 6 punkti 

Trīs un vairāk darba vietas- 9 punkti 

3, 6, 9 Darba vietai pievienoti amatu apraksti, projekta 

aprakstā pamatots kā tiks nodrošināta darbinieku 

slodze, naudas plūsmā iekļauts atalgojums. 

 

 

4. Projekta sagatavotība un pamatojums. 

 

Maksimālais 2 

0-2 

 A.1., 

A.2.,B.5.,B.6.,B.9.,B

.10. 
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 Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija, 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Ir 

veikta produkta/ pakalpojuma noieta tirgus analīze. 

2 Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija, 

pamatotas aktivitātes kā sasniegt plānoto mērķi. Ir 

veikta produkta/ pakalpojuma noieta tirgus 

analīze. Skaidri noformulēta projekta IDEJA , no 

tā izriet MĒRĶIS (i), AKTIVITĀTES un 

PASĀKUMI,  kas plānoti mērķa sasniegšanai.      

 

 Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija. 

Vispārēji pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto 

mērķi 

1 Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija. 

Vispārēji pamatotas aktivitātes kā sasniegt plānoto 

mērķi. Projektā sniegtā informācija nav secīgi un 

loģiski saskaņota starp  iesnieguma sadaļām, bez 

papildus informācijas grūti saprotama.   

 

 Projektā nav skaidri aprakstīta esošā situācija. Nav 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi 

0 Projektā nav skaidri aprakstīta esošā situācija. Nav 

pamatotas aktivitātes kā sasniegt plānoto mērķi. 

Projektā sniegtā informācija haotiska  un ir 

nepietiekama. Projekta mērķis neskaidrs, plānotie 

pasākumi   nepietiekami pamatoti. 

 

5. Projekta iesniedzēja kapacitāte 

 

Maksimālais 3 

0-3 

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

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts 

saistībā ar projektu ideju.   

3 Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie resursi un 

vajadzības   projekta īstenošanai. Projektā skaidri 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un kādi 

pretendentam ir pieejami (nekustāmais īpašums, 

infrastruktūra, ražošanas pamatlīdzekļi,  izglītība,   

prasmes un pieredze, finanšu līdzekļi u.tml.) un  

kādā veidā tos izmantos projekta mērķa 

sasniegšanai .   Pievienota CV, citi dokumenti. 

 Kritērijs projekta iesniedzējam ar reģistrēta 
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darbība VRG teritorijā vismaz 1 gadu. 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts 

ideju ieceru līmenī.  

2 Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie resursi un 

vajadzības   projekta īstenošanai ideju ieceru 

līmenī. Projektā skaidri aprakstīts, kādi resursi 

nepieciešami un kādi pretendentam ir pieejami 

(nekustāmais īpašums, infrastruktūra, ražošanas 

pamatlīdzekļi,  izglītība,   prasmes un pieredze, 

finanšu līdzekļi u.tml.) un  kādā veidā tos 

izmantos projekta mērķa sasniegšanai .   

Pievienota CV, citi dokumenti. 

 Kritērijs uzņēmējdarbības uzsākšanai VRG 

teritorijā. 

 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes vispārējs apraksts  1 Nepieciešamo resursu un vajadzību vispārējs 

apraksts. Projektā vispārēji aprakstīts, kādi resursi 

nepieciešami un kādi pretendentam ir pieejami 

(nekustāmais īpašums, infrastruktūra, ražošanas 

pamatlīdzekļi,  izglītība,   prasmes un pieredze, 

finanšu līdzekļi u.tml.) un  kādā veidā tos 

izmantos projekta mērķa sasniegšanai .    

 

 Nav projekta iesniedzēja kapacitātes apraksta 0 Projektā nav skaidri aprakstīti nepieciešamie 

resursi . Projektā sniegtā informācija haotiska  un 

ir nepietiekama. 

 

6. Projekta ilgtspēja. 

 

Maksimālais 2 

0-2 

 B.5,B.6,B.15 

 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga 

dzīvotspēja 

2 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja Projektā skaidri aprakstīts, 

kādi resursi nepieciešami un kādi pretendentam ir 
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pieejami. Ir apzināti projekta ieviešanas un 

uzraudzības periodā iespējamie riski,   plānotie 

pasākumi un resursi risku  mazināšanai/ 

novēršanai. Riski ir pamatoti un skaidri aprakstīti. 

 Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta patstāvīga 

dzīvotspēja  

1 Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja Projektā nav skaidri 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un kādi 

pretendentam ir pieejami. Nav apzināti projekta 

ieviešanas un uzraudzības periodā iespējamie 

riski. 

 

 Projekta iesniegumā nav aprakstīts pamatojums, kā 

tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja  

0 Projekta iesniegumā nav skaidri aprakstīti 

nepieciešamie resursi projekta patstāvīgai 

dzīvotspējai. Projektā sniegtā informācija haotiska  

un ir nepietiekama. 

 

7. Projekta idejas novitāte (jauninājums) 

Nav iespējams saņemt līdzīga veida produktu 

(preci vai pakalpojumu) tuvākajā apkārtnē  

Maksimālais 4 

0 vai 2 vai 4 

Tiek radīti jauni, vai būtiski uzlaboti 

produkti\pakalpojumi  
   

 

B.3.,B.3.1 

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir jauninājums VRG teritorijā 

4 Projekta ideja ir jauninājums VRG teritorijā,  

rezultāti   nav bijuši iepriekš pieejami. Rezultāti 

atstāj pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

VRG teritorijā. 

 

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja 

ir jauninājums novadā 

2 Projekta ideja ir jauninājums novadā,  rezultāti   

nav bijuši iepriekš pieejami. Rezultāti atstāj 

pozitīvu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi novadā. 

 

 Projekta ideja nav jauninājums   0 Projekta ideja nav jauninājums    

8. Projekta iesnieguma iesniegšana Maksimālais 1 

0-1  

 Administratora 

informācija 
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 Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta 

dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 

1 Projekta iesniegums tiek iesniegts LAD  

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 

 

 Projekta iesniegums nav iesniegts Lauku atbalsta 

dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 

 

0 

Projekts iesniegts   papīra formātā VRG, vai ar 

elektronisko parakstu                                                   

Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti. 

 

9. Ar būvvaldes dokumentiem saistītās 

dokumentācijas sagatavošana 

Maksimālais 2 

0-2 

 Administratora 

informācija 

 Neskatoties uz to, ka dokumentus var iesniegt sešu 

mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD 

lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, 

pretendents projektam pievienojis vismaz vienu 

būvvaldes izdotu dokumentu (paskaidrojuma raksts, 

būvatļauja u.c.) 

 

 

2 

Pretendents projektam pievienojis vismaz vienu 

būvvaldes izdotu dokumentu (paskaidrojuma 

raksts, būvatļauja u.c.) 

 

 Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots 

būvniecības iesniegums vai projektā nav paredzēta 

būvniecība. 

1 Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots 

būvniecības iesniegums vai projektā nav paredzēta 

būvniecība. 

 

 Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti 

dokumenti. 

0 Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti 

dokumenti. 

 

10. Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība 

Projektu kartei 

Maksimālais 1 

0-1 

 Administratora 

informācija 

 Projekta iesniegumam pievienota informācija BDR 

Ludzas rajona partnerība Projektu kartei  

1 Projekta iesniegumam pievienota informācija 

BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei 

 

 Projekta iesniegumam nav pievienota informācija 

BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei 

0 Projekta iesniegumam nav pievienota informācija 

BDR Ludzas rajona partnerība Projektu kartei 

 

11. Projekta prezentācija  5-7 minūtes projektam  Maksimālais 1 

0-1 

Projektu prezentācijas datums tiek noteikts 

konkursa publikācijā, prezentācijā bez padomes 

un vērtēšanas komisijas var tikt pieaicināti kā 

Administratora 

informācija 
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novērotāji attiecīgās jomas speciālisti, LAD, 

LTRK speciālisti, Ludzas rajona partnerības 

administrācijas darbinieki. Komisijai ir tiesības 

pieprasīt papildus skaidrojošu informāciju no 

Pretendenta, kas ir nepieciešama kritēriju 

izvērtēšanai un punktu piešķiršanai. Pretendentam 

ir jāsniedz pieprasītā informācija ne vēlāk kā 5 

darba dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma 

saņemšanas.  

 Projekta iesniedzējs prezentē projektu Partnerības 

padomes sēdē un atbild uz vērtētāju  jautājumiem 

 

1 

Projekta iesniedzējs prezentē projektu Partnerības 

padomes sēdē un atbild uz vērtētāju  jautājumiem 

Komisija tiek iepazīstināta ar: 

 Uzņēmējdarbības idejas apraksts vai 

uzņēmējdarbības pašreizējā darbība un 

esošie resursi un infrastruktūra idejas 

realizēšanai; 

 Projekta mērķis; 

 Produkta/pakalpojuma  nepieciešamības 

pamatojums VRG teritorijā 

 Projekta izmaksu tāme; 

 Patreizējie finanšu rādītāji un gaidāmie 

rezultāti; 

 Naudas plūsmas apskats – ieņēmumi un 

 



 BDR „Ludzas rajona partnerība”                                                                                                                                                               

30 

 

izdevumi; 

 U.c. informācija pēc projekta iesniedzēja 

ieskatiem. 

 Projekta iesniedzējs neprezentē projektu Partnerības 

padomes sēdē  

0 Projekta iesniedzējs neprezentē projektu 

Partnerības padomes sēdē 

 

 Kopā Maksimālais 

31 

  

Maksimāli iespējamais punktu skaits: 31 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst: 15 

*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 vai projektam pievienoti 

sadarbības līgumi. 

0,1 A.2 

 

 

Projekta vērtētājs_________________________________________ 
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M2/R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas 

resursu saglabāšana. 

 

Projekts________________________________________________________ 

 

Iesniedzējs______________________________________________________ 

 

1 Projekta atbilstība SVVA stratēģijai Jā Nē 

 

 Projekts atbilst SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju. Projektā ievērots: 1) 

lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu, 2) efektivitātes princips, kurš saistīts ar 

konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu. 

 Atbilst - apvelk vārdu „Jā”; 

  Neatbilst - apvelk vārdu „Nē” (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG 

darbības teritorijai, kā arī nav ievērots lietderības un efektivitātes princips tālāk netiek vērtēti). 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Punktu 

Skaits* 

 

Vērtēšanas skaidrojums/metodika 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa** 

1 Projekts paredz VRG teritorijas iedzīvotāju vajadzību 

risināšanu (sk.tabula 1, sadaļas 1.3,1.4, novadu attīstības 

plānošanas dokumentus)  

Maksimālais 1 

0-1 
 B.5.,B.6,B.13. 

 Iesniegts apraksts par projekta saskaņotību ar teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem   

1 Iesniegts apraksts par projekta saskaņotību 

ar teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem (novadu attīstības 
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programmām,  ilgtermiņa prioritātēm ,  

vidēja termiņa prioritātēm,  investīciju 

plāniem, stratēģijām)   

 Nav iesniegts apraksts par projekta saskaņotību ar teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem  

0 Nav iesniegts apraksts par projekta 

saskaņotību ar teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem 

 

2 Pirms projekta iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas 

pierāda iedzīvotāju interesi 

Maksimālais 1 

0-1 
  

 Pirms projekta iesniegšanas notikusi vismaz viena aktivitāte, 

kas pierāda iedzīvotāju interesi.  

1 Pirms projekta iesniegšanas notikusi 

vismaz viena aktivitāte, kas pierāda 

iedzīvotāju interesi. Iesniegts  dalībnieku 

saraksts. 

 

  Pirms projekta iesniegšanas nav notikušas aktivitātes, kas 

pierāda iedzīvotāju interesi.  

0 Pirms projekta iesniegšanas nav notikušas 

aktivitātes, kas pierāda iedzīvotāju interesi. 

Nav iesniegts dalībnieku saraksts 

 

3. Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšana, 

tajā skaitā saistībā ar tūrismu. 

Maksimālais 2 

0-2 
 B.5.,B.6,B.13. 

 Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšanu, tajā 

skaitā saistībā ar tūrismu un to pierāda detalizēts apraksts 

2 
Projektā   skaidri noformulēts „vides un 

dabas resursu saglabāšanas” objekts. 

Plānotās aktivitātes,   pasākumi  un to 

rezultāti atbilst uzdevumam:   veikt 

darbības, kas paredz  vides un dabas 

resursu saglabāšanu, tajā skaitā saistībā ar 

tūrismu un to pierāda detalizēts apraksts 

 

 Projekts paredz vides un dabas resursu saglabāšanu un to 

pierāda vispārējs apraksts 

1 Projektā   vispārēji noformulēts „ vides un 

dabas resursu saglabāšanas” objekts 
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 Projekts neparedz vides un dabas resursu saglabāšanu 0 Projekts neparedz vides un dabas resursu 

saglabāšanu vai projektā   nav noformulēts 

„vides un dabas resursu saglabāšanas” 

objekts 

 

4.  Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu, tajā 

skaitā saistībā ar tūrismu. 

Maksimālais 2 

0-2  
B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu, tajā skaitā 

saistībā ar tūrismu un  to pierāda detalizēts apraksts 

2 
Projektā   skaidri noformulēts „kultūras 

mantojuma” objekts. Plānotās aktivitātes,   

pasākumi  un to rezultāti atbilst 

uzdevumam:   veikt darbības, kas paredz 

kultūras mantojuma saglabāšanu, tajā 

skaitā saistībā ar tūrismu 

 

 Projekts paredz kultūras mantojuma saglabāšanu, to pierāda 

vispārējs apraksts 

1 Projektā   vispārēji noformulēts „kultūras 

mantojuma” objekts 

 

 Projekts neparedz kultūras mantojuma saglabāšanu 0 Projekts neparedz kultūras mantojuma 

saglabāšanu vai projektā   nav noformulēts 

„kultūras mantojuma” objekts 

 

5. Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Maksimālais 2 

0-2  
B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu un to 

pierāda detalizēts apraksts  

2 Projektā   skaidri noformulēts „veselīga 

dzīvesveida popularizēšanas” objekts. 

Plānotās aktivitātes,   pasākumi  un to 

rezultāti atbilst uzdevumam:   veikt 

darbības, kas paredz veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu 

 

 Projekts paredz veselīga dzīvesveida popularizēšanu, to 

pierāda vispārējs apraksts 

1 Projektā   vispārēji noformulēts „veselīga 

dzīvesveida popularizēšanas” objekts 
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 Projekts neparedz veselīga dzīvesveida popularizēšanu 0 
Projekts neparedz veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu  vai projektā   nav 

noformulēts „veselīga dzīvesveida 

popularizēšanas” objekts 

 

6. Projekta sociālā ietekme. Projekta rezultātā uzlabojas 

sociālās atstumtības riska grupu stāvoklis. 

Maksimālais 2 

0-2 
 B.5.,B.6,B.13 

 Projekts paredz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu 

stāvokli un to pierāda detalizēts apraksts  

2 Projektā   skaidri noformulēta 

sociālās atstumtības riska grupa. Plānotās 

aktivitātes,   pasākumi  un to rezultāti 

atbilst uzdevumam:   veikt darbības, kas 

paredz uzlabot sociālās atstumtības riska 

grupas stāvokli. Veikta sociālās 

atstumtības riska grupas apzināšana. 

Veikta datu analīze. 

 

 Projekts paredz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu 

stāvokli, to pierāda vispārējs apraksts 

1 Projektā   vispārēji noformulēta 

sociālās atstumtības riska grupa. Projekts 

paredz uzlabot sociālās atstumtības riska 

grupu stāvokli, to pierāda vispārējs 

apraksts 

 

 Projekts neparedz uzlabot sociālās atstumtības riska grupu 

stāvokli 

0 
Projekts neparedz uzlabot sociālās 

atstumtības riska grupu stāvokli vai 

projektā   nav noformulēta sociālās 

atstumtības riska grupa. 

 

7. Projekta sagatavotība un pamatojums. 

 

Maksimālais 2 

0-2 

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

B.8.,B.13. 

 Projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija, pamatotas 2 Projektā detalizēti aprakstīta esošā  
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aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. situācija, pamatotas aktivitātes  kā sasniegt 

plānoto mērķi. Skaidri noformulēta 

projekta IDEJA , no tā izriet MĒRĶIS (i), 

AKTIVITĀTES un PASĀKUMI,  kas 

plānoti mērķa sasniegšanai.      

 Projektā vispārēji aprakstīta esošā situācija. Vispārēji 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi 

1 Projektā vispārēji aprakstīta esošā 

situācija. Vispārēji pamatotas aktivitātes  

kā sasniegt plānoto mērķi. Projektā sniegtā 

informācija nav secīgi un loģiski saskaņota 

starp  iesnieguma sadaļām, bez papildus 

informācijas grūti saprotama.   

 

 Projektā nav skaidri aprakstīta esošā situācija. Nav 

pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi 

0 Projektā nav skaidri aprakstīta esošā 

situācija. Nav pamatotas aktivitātes, kā 

sasniegt plānoto mērķi. Projektā sniegtā 

informācija haotiska  un ir nepietiekama. 

Projekta mērķis neskaidrs, plānotie 

pasākumi   nepietiekami pamatoti. 

 

8. Projekta iesniedzēja kapacitāte. 

 

Maksimālais 3 

0-3 

 A.1. B.5.,B.6,B.8, 

B.13. 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts saistībā 

ar projektu ideju.  Pievienota CV, citi dokumenti, kas 

pamato iesniedzēja spēju realizēt projektu. Iesniedzēja 

reģistrēta darbība VRG teritorijā vismaz 1 gadu. 

3 Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie 

resursi un vajadzības   projekta īstenošanai. 

Projektā skaidri aprakstīts, kādi resursi 

nepieciešami un kādi pretendentam ir 

pieejami (nekustāmais īpašums, 

infrastruktūra, pamatlīdzekļi,  izglītība,   

prasmes un pieredze, finanšu līdzekļi 

u.tml.) un  kādā veidā tos izmantos 
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projekta mērķa sasniegšanai .   Pievienota 

CV, citi dokumenti. 

 Kritērijs projekta iesniedzējam ar 

reģistrēta darbība VRG teritorijā vismaz 1 

gadu. 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes detalizēts apraksts ideju 

ieceru līmenī.  Pievienota CV, citi dokumenti, kas pamato 

iesniedzēja spēju realizēt projektu.  

2 Ir apzināti un pamatoti nepieciešamie 

resursi un vajadzības   projekta īstenošanai 

ideju ieceru līmenī. Projektā skaidri 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un 

kādi pretendentam ir pieejami 

(nekustāmais īpašums, infrastruktūra, 

pamatlīdzekļi,  izglītība,   prasmes un 

pieredze, finanšu līdzekļi u.tml.) un  kādā 

veidā tos izmantos projekta mērķa 

sasniegšanai .   Pievienota CV, citi 

dokumenti. 

 Kritērijs sabiedriskās aktivitātes 

uzsākšanai VRG teritorijā. 

 

 Projekta iesniedzēja kapacitātes vispārējs apraksts 1 Nepieciešamo resursu un vajadzību 

vispārējs apraksts. Projektā vispārēji 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un 

kādi pretendentam ir pieejami 

(nekustāmais īpašums, infrastruktūra, 

pamatlīdzekļi,  izglītība,   prasmes un 

pieredze, finanšu līdzekļi u.tml.) un  kādā 

veidā tos izmantos projekta mērķa 

sasniegšanai .    

 

 Nav projekta iesniedzēja kapacitātes apraksta 0 Projektā nav skaidri aprakstīti  
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nepieciešamie resursi . Projektā sniegtā 

informācija haotiska  un ir nepietiekama. 

9. Projekta ilgtspēja. 

 

Maksimālais 2 

0-2 

 B.5.,B.6, B.13. 

 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts pamatojums, kā 

tiks nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja 

2 Projekta iesniegumā detalizēti aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja Projektā skaidri 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un 

kādi pretendentam ir pieejami. Ir apzināti 

projekta ieviešanas un uzraudzības periodā 

iespējamie riski,   plānotie pasākumi un 

resursi risku  mazināšanai/ novēršanai. 

Riski ir pamatoti un skaidri aprakstīti. 

 

 Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts pamatojums, kā tiks 

nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja  

1 Projekta iesniegumā vispārēji aprakstīts 

pamatojums, kā tiks nodrošināta projekta 

patstāvīga dzīvotspēja Projektā nav skaidri 

aprakstīts, kādi resursi nepieciešami un 

kādi pretendentam ir pieejami. Nav 

apzināti projekta ieviešanas un uzraudzības 

periodā iespējamie riski. 

 

 Projekta iesniegumā nav aprakstīts pamatojums, kā tiks 

nodrošināta projekta patstāvīga dzīvotspēja  

0 Projekta iesniegumā nav skaidri aprakstīti 

nepieciešamie resursi projekta patstāvīgai 

dzīvotspējai. Projektā sniegtā informācija 

haotiska  un ir nepietiekama. 

 

10. Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, 

mērķgrupu un skaidri aprakstīti tās ieguvumi 

Maksimālais 2 

0-2 
 B.5.,B.6, B.13 

 Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķa grupu 

un  detalizēti aprakstīti tās ieguvumi, 

2  

Projektā   skaidri noformulēta 
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konkrēta sabiedrības daļa, mērķa grupa. 

Plānotās aktivitātes,   pasākumi  un to 

rezultāti atbilst uzdevumam:   veikt 

darbības, kas paredz uzlabot  konkrētas 

sabiedrības daļas, mērķa grupas stāvokli un  

detalizēti aprakstīti tās ieguvumi .Veikta 

datu analīze. 

 Projekts vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, mērķgrupu un 

vispārēji aprakstīti tās ieguvumi 

1 Projektā   vispārēji noformulēta 

sabiedrības daļa, mērķa grupa. Projekts 

paredz uzlabot  konkrētas sabiedrības 

daļas, mērķa grupas stāvokli un vispārēji 

aprakstīti tās ieguvumi 

 

 Projekts nav  vērsts uz konkrētu sabiedrības daļu, 

mērķgrupu  

0 Projekts nav  vērsts uz konkrētu 

sabiedrības daļu, mērķa grupu. Projektā 

nav noformulēta sabiedrības daļa, mērķa 

grupa. 

 

11. Projekta idejas novitāte (jauninājums)  Maksimālais 4 

0 vai 2vai 4 
Tiek radīti jauni, vai būtiski uzlaboti/ 

Labiekārtoti objekti / sabiedriskās 

aktivitātes
   
 

B.3. 

B.3.1. 

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja ir  

jauninājums VRG teritorijā 

4 Projekta ideja ir jauninājums VRG 

teritorijā,  rezultāti   nav bijuši iepriekš 

pieejami. Rezultāti atstāj pozitīvu ietekmi 

uz sabiedrisko vidi VRG teritorijā. 

 

 Projekta iesniegumā  pamatots, kāpēc projekta ideja ir  

jauninājums novadā 

2 Projekta ideja ir jauninājums novadā,  

rezultāti   nav bijuši iepriekš pieejami. 

Rezultāti atstāj pozitīvu ietekmi uz 

sabiedrisko vidi novadā. 
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 Projekta ideja nav  jauninājums 0 Projekta ideja nav jauninājums    

12. Projekta iesnieguma iesniegšana Maksimālais 1 

0-1  

 Administratora 

informācija 

 Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 

1 Projekta iesniegums tiek iesniegts LAD  

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 

 

 

 Projekta iesniegums nav iesniegts Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 

 

0 

Projekts iesniegts   papīra formātā VRG, 

vai ar elektronisko parakstu                                                   

Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti. 

 

13. Ar būvvaldes dokumentiem saistītās dokumentācijas 

sagatavošana 

Maksimālais 1 

0-1 

 Administratora 

informācija 

 Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots būvniecības 

iesniegums vai projektā nav paredzēta būvniecība. 

1 Projektam pievienots ar būvvaldi saskaņots 

būvniecības iesniegums vai projektā nav 

paredzēta būvniecība. 

 

 Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti dokumenti vai tie 

nav nepieciešami. 

0 Projektam nav pievienoti būvvaldes izdoti 

dokumenti vai tie nav nepieciešami. 

 

14. Publicitāte BDR Ludzas rajona partnerība Projektu 

kartei 

Maksimālais 1 

0-1 

 Administratora 

informācija 

 Projekta iesniegumam pievienota informācija BDR Ludzas 

rajona partnerība Projektu kartei  

1 Projekta iesniegumam pievienota 

informācija BDR Ludzas rajona partnerība 

Projektu kartei 

 

 Projekta iesniegumam nav pievienota informācija BDR 

Ludzas rajona partnerība Projektu kartei 

0 Projekta iesniegumam nav pievienota 

informācija BDR Ludzas rajona partnerība 

Projektu kartei 

 

14 Projekta prezentācija  5-7 minūtes projektam  Maksimālais 1 

0-1 

Projektu prezentācijas datums tiek noteikts 

konkursa publikācijā, prezentācijā bez 

padomes un vērtēšanas komisijas var tikt 

Administratora 

informācija 
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pieaicināti kā novērotāji attiecīgās jomas 

speciālisti, LAD, LTRK speciālisti, Ludzas 

rajona partnerības administrācijas 

darbinieki. Komisijai ir tiesības pieprasīt 

papildus skaidrojošu informāciju no 

Pretendenta, kas ir nepieciešama kritēriju 

izvērtēšanai un punktu piešķiršanai. 

Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā 

informācija ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā 

no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.  

 Projekta iesniedzējs prezentē projektu Partnerības padomes 

sēdē un atbild uz vērtētāju  jautājumiem 

1 Projekta iesniedzējs prezentē projektu 

Partnerības padomes sēdē un atbild uz 

vērtētāju  jautājumiem Komisija tiek 

iepazīstināta ar: 

 Sabiedriskās aktivitātes idejas 

apraksts, pretendenta pašreizējā 

darbība un esošie resursi un 

infrastruktūra idejas realizēšanai; 

 Projekta mērķis; 

 Sabiedriskās aktivitātes 

nepieciešamības pamatojums VRG 

teritorijā 

 Projekta izmaksu tāme; 

 Sabiedriskās aktivitātes gaidāmie 
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rezultāti, uzturēšana; 

 U.c. informācija pēc projekta 

iesniedzēja ieskatiem. 

 Projekta iesniedzējs neprezentē projektu Partnerības 

padomes sēdē  

0 Projekta iesniedzējs neprezentē projektu 

Partnerības padomes sēdē 

 

 Kopā Maksimālais 27   

Maksimāli iespējamais punktu skaits: 27 

Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst: 12 

* 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" 2.pielikumu. 

*** Saskaņā ar Eiropas Komisijas noteikto, par nabadzīgām tiek uzskatītas personas, ja to ienākumi un resursi (ekonomiskie, sociālie un kultūras) ir 

tik ierobežoti, ka viņu dzīves līmenis ir zemāks par sabiedrībā pieņemto un tiem tiek liegtas vai ir ierobežotas pamattiesības. Tādējādi nabadzība 

galvenokārt ietver materiālo resursu trūkumu, kā rezultātā cilvēks nevar nodrošināt dzīvei nepieciešamās pamatvajadzības (pārtika, mājoklis, veselība, 

izglītība, kultūra u.c.). 

Sociālā atstumtība ir plašāks jēdziens nekā nabadzība, - tā ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas 

izglītības, bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Tātad sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm, nespēj īstenot savas 

tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, vides nepieejamība, sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība 

u.c. 

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus 

ienākumus, saņemt dažādus pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā.  

Savukārt sociālā iekļaušana ir process, kura mērķis ir nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajām personām nodrošināt iespējas, 

pakalpojumus un resursus, kuri nepieciešami, lai pilnvērtīgi piedalītos sabiedrības ekonomiskā, sociālā un kultūras dzīvē, uzlabojot dzīves līmeni un 

labklājību, kā arī lielākas līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un pieejamību personas pamattiesībām. 
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Latvijā nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir šādas: 

 pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un vientuļie 

pensionāri);  

 pirmspensijas vecuma personas;  

 daudzbērnu un nepilnās ģimenes;  

 bērni;  

 invalīdi un personas ar funkcionāliem traucējumiem;  

 bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki);  

 bezpajumtnieki; 

 romi; 

 ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas; 

 cilvēku tirdzniecības upuri;  

 no psihoaktīvām vielām (alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai 

citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas; 

 personas ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām 

zināšanām un prasmēm;  

 trūcīgās personas.  

Avots: http://www.lm.gov.lv/text/548 

 

 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 Projekts paredz organizāciju sadarbību VRG darbības teritorijā, iesniegti 

sadarbības līgumi 

 

0,1 

 

B.6,B.13 

2 Projekts paredz mērķgrupas
1
 personu iesaisti (papildus 9.vērtēšanas 

kritērijam) 

0,1 B.6,B.13 

1
Sociāli mazaizsargāta persona - invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma, 15–25 gadus veci jaunieši, daudzbērnu ģimenes, 

personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, ilgstošie bezdarbnieki. 

 

Pielikumi 

Pielikums Nr.1 Projektu kartes informācija ( 1. un 2.kārtas rezultāti). 

Pielikums Nr. 2 Apstiprināto projektu kopsavilkums novadu griezumā saskaņā ar 1. un 2. kārtas rezultātiem. 

Pielikums Nr.3 Plānotā Stratēģijas rezultatīvo rādītāju izpilde saskaņā ar 1. un 2.kārtas rezultātiem. 

Pielikums Nr.4 Projektu kartei iesniedzamā forma.    

http://www.lm.gov.lv/text/548


 


