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Publisko	un	privāto	partnerattiecību	biedrība	“Zied	zeme”	izsludina	projektu	iesniegumu	pieņemšanas	4.	kārtu	no	2017.	gada	3.aprīļa	līdz	
3.maijam.		
	
Sabiedrības	 virzītas	 vietējās	 attīstības	 stratēģijas	 2015-2020	 ceturtajā	 projektu	 iesniegumu	 pieņemšanas	 kārtā	 piešķirtais	 atbalsta	 apmērs	
299211.78	Euro,	tajā	skaitā	mērķim	Nr.2.	-		299211.78	Euro.		
	
Projektu	iesniegumi	tiks	pieņemti	sekojošās	rīcībās:	

• Rīcība	 2.1.	 Atbalsts	 vietējās	 teritorijas,	 ieskaitot	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	 pieejamībai,	 kvalitātei	 un	
sasniedzamībai.	

• Rīcība	2.2.	Atbalsts	sabiedrisko	aktivitāšu	dažādošanai	vietējiem	iedzīvotājiem.	
	
RĪCĪBAS	PLĀNS:	
Rīcība	 2.1.	 Atbalsts	 vietējās	 teritorijas,	 ieskaitot	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	 pieejamībai,	 kvalitātei	 un	
sasniedzamībai.	
Atbalsta	apmērs:	155479.62	Euro.	
Rīcība	ir	īstenojama	VRG	darbības	teritorijā	–	Baldones	novadā,	Ikšķiles	novadā,	Ķeguma	novadā,	Lielvārdes	novadā,	Ogres	novadā	(izņemot	
Ogres	pilsētu).	
Maksimālā	attiecināmo	izmaksu	summa	vienam	projektam:		
-	50	000	EUR;	
Atbalsta	intensitāte:	
-	70	%	no	projekta	attiecināmo	izmaksu	summas.	
Rīcības	apraksts:	
Rīcības	 ietvaros	 paredzēts	 veicināt	 radošas,	 kvalitatīvas	 un	 drošas	 dzīves	 vides	 attīstību,	 publisko	 pakalpojumu	 un	 sabiedrisko	 aktivitāšu	
dažādošanu	VRG	teritorijā	(Sakārtota	publiskā	infrastruktūra,	atjaunoti	dabas	un	kultūras	objekti,	uzlaboti	publiskie	pakalpojumi	un	to	pieejamība	
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u.c.).	Rīcības	ietvaros	īstenojami	TIKAI	sabiedriskā	labuma	projekti,	kas	nozīmē,	ka	plānotajam	projekta	mērķim	nav	komerciāla	rakstura.	Projektu	
rezultāti	ir	publiski	pieejami	un	par	to	izmantošanu	netiek	prasīta	samaksa.	Projekts	nedrīkst	arī	netieši	veicināt	uzņēmējdarbību,	un	tam	jābūt	
nodalāmam	no	esošās	 vai	 plānotās	 saimnieciskās	 darbības,	 izņemot	 gadījumu,	 kad	 atbalsta	 pretendents	 saimnieciskās	 darbības	 īstenošanai	
pielāgo	vidi	personām	ar	dzirdes,	redzes	vai	kustību	traucējumiem,	riteņkrēslu	un	ratiņu	lietotājiem	(uzbrauktuves,	liftus,	durvis,	tualetes,	dušas	
telpas).	
Atbilstošā	LAP	aktivitāte:		
“Vietas	 potenciāla	 attīstības	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	 “vietējās	 teritorijas,	 tostarp	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	
pieejamības,	 kvalitātes	 un	 sasniedzamības	 labad”	 un	 “sabiedrisko	 aktivitāšu	 (tostarp	 apmācības	 un	 interešu	 klubu,	 sociālās	 aprūpes	 vietu,	
kultūras,	vides	aizsardzības,	sporta	un	citus	brīvā	laika	pavadīšanas	aktivitātes)	dažādošanai.”	
Papildu	informācija,	kas	sniedzama	saskaņā	ar	vietējās	attīstības	stratēģiju:		
∗	 Izziņa	vai	izdruka	no	reģistra	par	deklarēto	dzīvesvietu	vai	reģistrēto	juridiskās	personas	juridisko	vai	struktūrvienības	adresi;	
∗	 Informācija	par	 finanšu	un	vadības	kapacitāti,	 lai	 sasniegtu	projekta	mērķi	un	rezultātus,	piemēram,	pieejami	 finanšu	resursi	projekta	

īstenošanai;	skaidrs	finansēšanas	plāns,	atspoguļojot	ienākumus	no	esošās	uzņēmējdarbības;	iesāktas	sarunas	ar	finanšu	institūciju;	iegūta	
izglītība;	 ir	 pieredze	 līdzīgu	 projektu	 vai	 darbību	 īstenošanā;	 ir	 piesaistītie	 speciālisti,	 darbinieki,	 ģimenes	 locekļi,	 	kas	 nodod	
zināšanas,	sadarbība	ar	trešajām	personām	utml.;	

∗	 Iespējamo	risku	izvērtējums	-	projekta	iesniegumā	izstrādāts	pamatots	pasākumu	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	samazināšanai;	
∗	 Informācija	par	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaisti	un/vai	nodarbinātību	(ja	attiecas);	
∗	 Ja	 atbalsta	 pretendents	 ir	 biedrība	 vai	 nodibinājums,	 tad	 informācija	 par	 līgumiem	 vai	 rakstisku	 vienošanos	 ar	 pašvaldību	 (izņemot	

patapinājuma,	 nomas	 vai	 īres	 līgumu),	 kas	 saturiski	 saistīts	 ar	 projekta	 mērķi	 (ja	 attiecas).	 Pavaddokumentos	 pievieno	 līguma	 vai	
vienošanās	kopiju.		

∗	 Ja	atbalsta	pretendents	ir	biedrība	vai	nodibinājums,	tad	pavaddokumentos	pievieno	biedru	(biedrībām)	vai	dibinātāju	(nodibinājumiem)	
saraksts;	

∗	 Informācija,	par	projekta	rezultātu	publisku	pieejamību	neierobežotā	vai	ierobežotā	laikā	(neskaitot	sezonalitāti);	
∗	 Informācija,	 vai	 projekta	 rezultāti	 ir	 pielietojami,	 izmantojami	 citām	 sabiedrības	 grupām,	 nozarēm,	 organizācijām,	 ģeogrāfiskām	

teritorijām	utml.	(multiplikatīvais	efekts).	
	
Rīcība	2.2.	Atbalsts	sabiedrisko	aktivitāšu	dažādošanai	vietējiem	iedzīvotājiem.		
Atbalsta	apmērs:		143732.16	Euro.	
Projekti	 īstenojami	VRG	darbības	teritorijā	–	Baldones	novadā,	 Ikšķiles	novadā,	Ķeguma	novadā,	Lielvārdes	novadā,	Ogres	novadā	(izņemot	
Ogres	pilsētu).	



 3 

Maksimālā	attiecināmo	izmaksu	summa	vienam	projektam:		
-	10	000	EUR;	
Atbalsta	intensitāte:	
-	90	%	no	projekta	attiecināmo	izmaksu	summas.	
Rīcības	apraksts:	
Rīcības	 ietvaros	 paredzēts	 veicināt	 sabiedrisko	 aktivitāšu	 (ieskaitot	 apmācību	 un	 interešu	 klubus,	 sociālās	 aprūpes	 vietas,	 kultūras,	 vides	
aizsardzības,	 sporta	un	 citas	brīvā	 laika	pavadīšanas	 aktivitātes)	 dažādošanu	 iedzīvotāju	 radošai	 un	profesionālai	 pilnveidei.	 Rīcības	 ietvaros	
īstenojami	TIKAI	sabiedriskā	labuma	projekti,	kas	nozīmē,	ka	plānotajam	projekta	mērķim	nav	komerciāla	rakstura.	Projektu	rezultāti	ir	publiski	
pieejami	un	par	to	izmantošanu	netiek	prasīta	samaksa.	Projekts	nedrīkst	arī	netieši	veicināt	uzņēmējdarbību,	un	tam	jābūt	nodalāmam	no	esošās	
vai	plānotās	saimnieciskās	darbības.	Projektos	attiecināmas	arī	mācību	izmaksas,	ja	projektu	īsteno	biedrība	vai	nodibinājums	un	piedalās	vismaz	
pieci	dalībnieki,	taču	šajā	gadījumā	nav	attiecināma	pamatlīdzekļu	iegāde,	kā	arī	pēc	projekta	pabeigšanas	nav	attiecināmas	ar	projektu	saistītā	
personāla	atalgojuma	izmaksas	un	darbības	nodrošināšanas	izmaksas.	
Atbilstošā	LAP	aktivitāte:		
“Vietas	 potenciāla	 attīstības	 iniciatīvas”	 un	 darbība:	 “vietējās	 teritorijas,	 tostarp	 dabas	 un	 kultūras	 objektu,	 sakārtošanai	 pakalpojumu	
pieejamības,	 kvalitātes	 un	 sasniedzamības	 labad”	 un	 “sabiedrisko	 aktivitāšu	 (tostarp	 apmācības	 un	 interešu	 klubu,	 sociālās	 aprūpes	 vietu,	
kultūras,	vides	aizsardzības,	sporta	un	citus	brīvā	laika	pavadīšanas	aktivitātes)	dažādošanai.	
Papildu	informācija,	kas	sniedzama	saskaņā	ar	vietējās	attīstības	stratēģiju:		
∗	 Izziņa	vai	izdruka	no	reģistra	par	deklarēto	dzīvesvietu	vai	reģistrēto	juridiskās	personas	juridisko	vai	struktūrvienības	adresi;	
∗	 Informācija	par	 finanšu	un	vadības	kapacitāti,	 lai	 sasniegtu	projekta	mērķi	un	rezultātus,	piemēram,	pieejami	 finanšu	resursi	projekta	

īstenošanai;	skaidrs	finansēšanas	plāns,	atspoguļojot	ienākumus	no	esošās	uzņēmējdarbības;	iesāktas	sarunas	ar	finanšu	institūciju;	iegūta	
izglītība;	 ir	 pieredze	 līdzīgu	 projektu	 vai	 darbību	 īstenošanā;	 ir	 piesaistītie	 speciālisti,	 darbinieki,	 ģimenes	 locekļi,	 	kas	 nodod	
zināšanas,	sadarbība	ar	trešajām	personām	utml.;	

∗	 Iespējamo	risku	izvērtējums	-	projekta	iesniegumā	izstrādāts	pamatots	pasākumu	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	samazināšanai;	
∗	 Informācija	par	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaisti	un/vai	nodarbinātību	(ja	attiecas);	
∗	 Ja	 atbalsta	 pretendents	 ir	 biedrība	 vai	 nodibinājums,	 tad	 informācija	 par	 līgumiem	 vai	 rakstisku	 vienošanos	 ar	 pašvaldību	 (izņemot	

patapinājuma,	 nomas	 vai	 īres	 līgumu),	 kas	 saturiski	 saistīts	 ar	 projekta	 mērķi	 (ja	 attiecas).	 Pavaddokumentos	 pievieno	 līguma	 vai	
vienošanās	kopiju.		

∗	 Ja	atbalsta	pretendents	ir	biedrība	vai	nodibinājums,	tad	pavaddokumentos	pievieno	biedru	(biedrībām)	vai	dibinātāju	(nodibinājumiem)	
saraksts;	

∗	 Informācija,	par	projekta	rezultātu	publisku	pieejamību	neierobežotā	vai	ierobežotā	laikā	(neskaitot	sezonalitāti);	
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∗	 Informācija,	 vai	 projekta	 rezultāti	 ir	 pielietojami,	 izmantojami	 citām	 sabiedrības	 grupām,	 nozarēm,	 organizācijām,	 ģeogrāfiskām	
teritorijām	utml.	(multiplikatīvais	efekts).	

	
PROJEKTU	VĒRTĒŠANAS	KRITĒRIJI:	
Rīcība	2.1.	
Atbalsts	vietējās	teritorijas,	ieskaitot	dabas	un	kultūras	objektu,	sakārtošanai	pakalpojumu	pieejamībai,	kvalitātei	un	sasniedzamībai	
Nr.p.k.	 Kritēriju	grupa	 Kritērijs	 Vērtējums	/		

Punkti	
Projekta	
iesnieguma	
attiecīgā	
sadaļa	

1. Projekta	atbilstība	SVVA	stratēģijai	 	

1.1.	 Projekts	atbilst	SVVA	stratēģijas	
mērķim	un	ir	saskaņā	ar	rīcības	
plānā	noteikto	rīcību	un	VRG	
darbības	teritoriju	

Atbilst	 	 Veic	
atzīmi	
„x”	pie	
atbilstoš
ā		

Projekta	
iesniegums	
kopumā	

Neatbilst	(Projekti,	kas	neatbilst	vietējās	attīstības	stratēģijas	rīcības	
plānā	iekļautajai	attiecīgajai	rīcībai	un	VRG	darbības	teritorijai,	tālāk	
netiek	vērtēti)	

	

2. Vispārējie	kritēriji	 	
2.1.	 Projekta	iesnieguma	iesniegšana	

	
	

Projekta	iesniegums	iesniegts	Lauku	atbalsta	dienesta	Elektroniskās	
pieteikšanās	sistēmā	vai	elektroniska	dokumenta	veidā	saskaņā	ar	
Elektronisko	dokumentu	likumu		

1	
	

Projekta	
iesniegums	
kopumā	

Projekta	iesniegums	iesniegts	papīra	formātā	 0	
2.2.	 Projekta	iesniegumam	

pievienoti	visi	nepieciešamie	
pavaddokumenti	

Projekta	iesniegumam	pievienoti	visi	nepieciešamie	pavaddokumenti	 1	 C1	
Ne	visi	nepieciešamie	pavaddokumenti	ir	iesniegti	 0	
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2.3.	 Atbalsta	pretendenta	iesniegto	
projekta	iesniegumu	skaits	
izsludinātajā	projektu	konkursa	
kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	
	

Atbalsta	pretendents	iesniedzis	vienu	projekta	iesniegumu	
izsludinātajā	projektu	konkursa	kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	

1	
	

Projektu	
iesniegumu	
saraksts	Atbalsta	pretendents	iesniedzis	divus	un	vairāk	projekta	iesniegumus	

izsludinātajā	projektu	konkursa	kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	
0	

2.4.	 Atbalsta	pretendenta	darbība	
reģistrēta	VRG	darbības	
teritorijā	
	

Fiziska	persona	–	līdz	projekta	iesniegšanai	deklarēta	VRG	darbības	
teritorijā,	juridiskās	personas	juridiskā	adrese	vai	struktūrvienība	–	līdz	
projekta	iesniegšanai	reģistrēta	VRG	darbības	teritorijā	

1	 B13;	
Izziņa	vai	
izdruka	no	
reģistra	par	
deklarēto	
dzīvesvietu	vai	
reģistrēto	
juridiskās	
personas	
juridisko	vai	
strauktūrvienīb
as	adresi		

Fiziska	persona	–	līdz	projekta	iesniegšanai	nav	reģistrēta	VRG	
darbības	teritorijā,	juridiskas	personas	juridiskā	adrese	vai	
struktūrvienība	–	līdz	projekta	iesniegšanai	nav	reģistrēta	VRG	
darbības	teritorijā	

0	

2.5.	 Projekta	iesniedzēja	kapacitāte	 Projekta	iesniegumā	pamatots,	ka	atbalsta	pretendentam	ir	
nepieciešamā	finanšu	un	vadības	kapacitāte,	lai	sasniegtu	projekta	
mērķi	un	rezultātus	

1	 A1;	A2;	B4;	B5;	
B6;	B13	

Projekta	iesniegumā	nav	pamatots,	ka	atbalsta	pretendentam	ir	
nepieciešamā	finanšu	un	vadības	kapacitāte,	lai	sasniegtu	projekta	
mērķi	un	rezultātus	

0	

2.6.	 Projekta	sagatavotība	un	
pamatojums	

Projektā	skaidri	aprakstīta	esošā	situācija	un	pamatotas	aktivitātes,	kā	
sasniegt	plānoto	mērķi	

2	 B4;	B5;	B6	
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Projektā	nepilnīgi	aprakstīta	esošā	situācija	un/vai	aktivitātes,	kā	
sasniegt	plānoto	mērķi	

1	

Nav	vai	slikti	aprakstīta	esošā	situācija	un/vai	aktivitātes,	kā	sasniegt	
plānoto	mērķi	

0	

2.7.	 Projekta	mērķis	ir	reāls,	
sasniedzams,	izmērāms	
konkrētā	budžeta,	laika	un	
cilvēkresursu	ziņā	

Atbilst	 1	 B4;	B5;	B6;	B8;	
B9	

Neatbilst	 0	

2.8.	 Skaidri	definēta	mērķauditorija	 Skaidri	definēta	mērķauditorija,	tās	lielums,	tiešais	labuma	guvēju	
skaits	

1	 B5;	B6	

Mērķauditorijas	apraksts	ir	vispārīgs,	nav	identificēti	tiešā	labuma	
guvēji	

0	

2.9.	 Projekta	budžets	 Projekta	budžets	ir	detalizēti	atspoguļots,	plānotās	izmaksas	ir	
pamatotas	un	orientētas	uz	mērķa	sasniegšanu	

2	 B5;	B6;	B8;	B9	

Projekta	budžets	atspoguļots	nepilnīgi	un/vai	plānotās	izmaksas	ir	
daļēji	pamatotas	un	orientētas	uz	plānotā	mērķa	sasniegšanu	

1	

Plānotās	izmaksas	nav	pamatotas	un/vai	orientētas	uz	plānotā	mērķa	
sasniegšanu	

0	

2.10.	 Projekta	īstenošanas	risku	
izvērtējums	

Projekta	iesniegumā	ir	veikts	iespējamo	risku	izvērtējums,	izstrādāts	
pamatots	pasākumu	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	
samazināšanai	

2	 B13	

Projekta	iesniegumā	iespējamo	risku	izvērtējums	veikts	nepilnīgi,	nav	
izstrādāts	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	izstrādāts	nepilnīgi	

1	

Projekta	iesniegumā	nav	veikts	iespējamo	risku	izvērtējums	 0	
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2.11.	 Projekts	paredz	sociāli	
mazaizsargāto	personu	iesaisti	
un/vai	nodarbinātību.	
(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.)	

Projekts	paredz	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaisti	un/vai	
nodarbinātību	

1	 B6;	B13	

Projektā	nav	paredzēta	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaiste	un/vai	
nodarbinātība	

0	

2.12.	 Projekta	iesniegumā	pamatots,	
kā	tiks	nodrošināta	projekta	
patstāvīga	dzīvotspēja	un	
projekta	rezultāta	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	

Projekta	iesniegumā	pamatots,	kā	tiks	nodrošināta	projekta	
uzturēšana	un	projekta	rezultātu	izmantošana	atbilstoši	plānotajam	
mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

2	 B6;		

Projekta	iesniegumā	nepilnīgi	aprakstīts	un	pamatots,	kā	tiks	
nodrošināta	projekta	uzturēšana	un	projekta	rezultātu	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

1	

Projekts	nesniedz	skaidru	priekšstatu	par	tā	ilgtspēju,	uzturēšanu	un	
nav	pamatots,	kā	tiks	nodrošināta	projekta	rezultātu	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

0	
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2.13.	 Projektā	plānotas	un	aprakstītas	
aktivitātes	projekta	publicitātes	
nodrošināšanai	un	informācijas	
izplatīšanai	

Plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	un	
nodrošināta	publicitāte	par	projektu	vismaz	2	medijos	(interneta	
portāls,	laikraksts,	TV	u.c.)	vai	citos	publicitātes	pasākumos	

2	 B12	

Plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	un	
nodrošināta		publicitāte	vismaz	1	medijā	(interneta	portāls,	laikraksts,	
TV	u.c.)	vai	citā	publicitātes	pasākumā	

1	

Nav	plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	vai	
nav	nodrošināta	publicitāte	vismaz	1	medijā	(interneta	portāls,	
laikraksts,	TV	u.c.)	vai	citā	publicitātes	pasākumā	

0	

2.14.	 Atbalsta	pretendenta	saņemtā	
finansējuma	apmērs	
(attiecināmās	izmaksas)	SVVA	
stratēģijas	2015-2020	ietvaros	

0	līdz	20	000	EUR	 2	 Projektu	
reģistrs		20	000.01	līdz	50	000	EUR		 1	

50	000.01	EUR	un	vairāk	 0	

2.15.*	 Projekta	attiecināmo	izmaksu	
summas	attiecība	pret	
maksimāli	pieļaujamo	
attiecināmo	izmaksu	summu	

Aprēķina	pēc	sekojošas	formulas:	
Punktu	skaits	=	2	-	2	x	(projekta	attiecināmo	izmaksu	summa	pret	
maksimāli	pieļaujamo	attiecināmo	izmaksu	summu)	
(rezultāts	atspoguļojams	ar	2	zīmēm	aiz	komata)		

0-2	 B8	

2.16.*	 Projektam	papildus	piesaistītais	
finansējums	

Aprēķina	pēc	sekojošas	formulas:	
Punktu	skaits	=	2	-	2	x	(projekta	attiecināmo	izmaksu	summa	pret	
projekta	kopējo	izmaksu	summu)	
(rezultāts	atspoguļojams	ar	2	zīmēm	aiz	komata)		

0-2	 B8;	B9	

*	Īpašie	kritēriji.	Ja	vairāki	projekti	ir	ieguvuši	vienādu	punktu	skaitu,	priekšroku	dod	atbalsta	pretendentiem,	kas	ieguvuši	lielāku	punktu	skaitu	
atbilstoši	vietējās	attīstības	stratēģijas	vērtēšanas	kritērijos	noteikto	īpašo	kritēriju	punktu	summai.	Attiecīgajiem	projektiem	papildus	tiek	
piešķirti	0,01,	0,02,	0,03	utt.	punkti		atkarībā	no	īpašo	kritēriju	punktu	summas,	sākot	no	otrās	mazākās.	
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3.	Specifiskie	kritēriji	 	
3.1.	 Projekta	mērķis	 Projekts	paredz	radīt	jaunu	publiski	pieejamu	pakalpojumu	un/vai	

sabiedrisku	aktivitāti	
2	 B5;	B6	

Projekts	paredz	attīstīt	esošu	publiski	pieejamu	pakalpojumu	un/vai	
sabiedrisku	aktivitāti	

1	

3.2.	 Pirms	projekta	iesniegšanas	
notikušas	aktivitātes,	kas	
parāda	iedzīvotāju	interesi	vai	
vajadzību	par	publisko	
pakalpojumu	vai	sabiedrisko	
aktivitāti	

Aktivitātes	ir	notikušas	un	projekta	iesniegumā	sniegts	to	detalizēts	
skaidrojums	

1	 B6	

Aktivitātes	nav	notikušas	vai	projekta	iesniegumā	nav	sniegts	to	
detalizēts	skaidrojums	

0	

3.3.	 Projekta	idejas	novitāte	
(jauninājums)	VRG	darbības	
teritorijā	

Projekta	iesniegumā	pamatots,	kāpēc	projekta	ideja	ir	oriģināla		 2	 B3	
Projekta	iesniegumā	nav	pietiekami	pamatots,	kāpēc	projekta	ideja	ir	
oriģināla	

1	

Projekta	ideja	nav	oriģināla		 0	
3.4.	 Atbalsta	pretendents	 Ja	atbalsta	pretendents	ir	biedrība	vai	nodibinājums,	tas	atbilst	kādam	

no	apakškritērijiem:		
-	Spēkā	esošs	līgums	vai	rakstiska	vienošanās	ar	pašvaldību	(izņemot	
patapinājuma,	nomas	vai	īres	līgumu),	kas	saturiski	saistīts	ar	projekta	
mērķi	
-	Vismaz	10	biedri	(biedrībām)	vai	dibinātāji	(nodibinājumiem)	
-	Vismaz	5	biedri	(biedrībām)	vai	dibinātāji	(nodibinājumiem)	
-	Nav	spēkā	esoša	sadarbības	līguma	vai	nav	vismaz	5	biedri	vai	
dibinātāji	

	
3	
	
2	
1	
0	

A1;	B13;		
Līguma	kopija	
vai	biedru	
(dibinātāju)	
saraksts	

Citi	pretendenti	 3	
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3.5.	 Projekta	rezultātu	pieejamība	 Projekta	rezultāti	ir	publiski	pieejami	neierobežotā	laikā	(neskaitot	
sezonalitāti)	

2	 B13	

Projekta	rezultāti	ir	publiski	pieejami	ierobežotā	laikā	(neskaitot	
sezonalitāti)	

1	

3.6.	 Projekta	rezultāti	ir	
pielietojami,	izmantojami	citām	
sabiedrības	grupām,	nozarēm,	
organizācijām,	ģeogrāfiskām	
teritorijām	utml.	
(multiplikatīvais	efekts)	

Atbilst	 1	 B13	
Neatbilst	 0	

Maksimāli	iespējamais	punktu	skaits:		 35	 	
Minimālais	punktu	skaits,	kas	projektam	ir	jāiegūst,	lai	tas	būtu	atbilstošs	vietējās	attīstības	stratēģijai:	 22	 	

	
	 	



 11 

Rīcība	2.2.	
Atbalsts	sabiedrisko	aktivitāšu	dažādošanai	vietējiem	iedzīvotājiem	
Nr.p.k.	 Kritēriju	grupa	 Kritērijs	 Vērtējums	/		

Punkti	
Projekta	
iesnieguma	
attiecīgā	
sadaļa	

1. Projekta	atbilstība	SVVA	stratēģijai	 	

1.1.	 Projekts	atbilst	SVVA	stratēģijas	
mērķim	un	ir	saskaņā	ar	rīcības	
plānā	noteikto	rīcību	un	VRG	
darbības	teritoriju	

Atbilst	 	 Veic	
atzīmi	
„x”	pie	
atbilstoš
ā		

Projekta	
iesniegums	
kopumā	

Neatbilst	(Projekti,	kas	neatbilst	vietējās	attīstības	stratēģijas	rīcības	
plānā	iekļautajai	attiecīgajai	rīcībai	un	VRG	darbības	teritorijai,	tālāk	
netiek	vērtēti)	

	

2. Vispārējie	kritēriji	 	
2.1.	 Projekta	iesnieguma	iesniegšana	

	
	

Projekta	iesniegums	iesniegts	Lauku	atbalsta	dienesta	Elektroniskās	
pieteikšanās	sistēmā	vai	elektroniska	dokumenta	veidā	saskaņā	ar	
Elektronisko	dokumentu	likumu		

1	
	

Projekta	
iesniegums	
kopumā	

Projekta	iesniegums	iesniegts	papīra	formātā	 0	
2.2.	 Projekta	iesniegumam	

pievienoti	visi	nepieciešamie	
pavaddokumenti	

Projekta	iesniegumam	pievienoti	visi	nepieciešamie	pavaddokumenti	 1	 C1	
Ne	visi	nepieciešamie	pavaddokumenti	ir	iesniegti	 0	

2.3.	 Atbalsta	pretendenta	iesniegto	
projekta	iesniegumu	skaits	
izsludinātajā	projektu	konkursa	
kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	
	

Atbalsta	pretendents	iesniedzis	vienu	projekta	iesniegumu	
izsludinātajā	projektu	konkursa	kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	

1	
	

Projektu	
iesniegumu	
saraksts	Atbalsta	pretendents	iesniedzis	divus	un	vairāk	projekta	iesniegumus	

izsludinātajā	projektu	konkursa	kārtā	(konkrētajā	rīcībā)	
0	
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2.4.	 Atbalsta	pretendenta	darbība	
reģistrēta	VRG	darbības	
teritorijā	
	

Fiziska	persona	–	līdz	projekta	iesniegšanai	deklarēta	VRG	darbības	
teritorijā,	juridiskās	personas	juridiskā	adrese	vai	struktūrvienība	–	līdz	
projekta	iesniegšanai	reģistrēta	VRG	darbības	teritorijā	

1	 B13;	
Izziņa	vai	
izdruka	no	
reģistra	par	
deklarēto	
dzīvesvietu	vai	
reģistrēto	
juridiskās	
personas	
juridisko	vai	
struktūrvienība
s	adresi		

Fiziska	persona	–	līdz	projekta	iesniegšanai	nav	reģistrēta	VRG	
darbības	teritorijā,	juridiskas	personas	juridiskā	adrese	vai	
struktūrvienība	–	līdz	projekta	iesniegšanai	nav	reģistrēta	VRG	
darbības	teritorijā	

0	

2.5.	 Projekta	iesniedzēja	kapacitāte	 Projekta	iesniegumā	pamatots,	ka	atbalsta	pretendentam	ir	
nepieciešamā	finanšu	un	vadības	kapacitāte,	lai	sasniegtu	projekta	
mērķi	un	rezultātus	

1	 A1;	A2;	B4;	B5;	
B6,	B13	

Projekta	iesniegumā	nav	pamatots,	ka	atbalsta	pretendentam	ir	
nepieciešamā	finanšu	un	vadības	kapacitāte,	lai	sasniegtu	projekta	
mērķi	un	rezultātus	

0	

2.6.	 Projekta	sagatavotība	un	
pamatojums	
	
	
	

Projektā	skaidri	aprakstīta	esošā	situācija	un	pamatotas	aktivitātes,	kā	
sasniegt	plānoto	mērķi	

2	 B4;	B5;	B6	

Projektā	nepilnīgi	aprakstīta	esošā	situācija	un/vai	aktivitātes,	kā	
sasniegt	plānoto	mērķi	

1	

Nav	vai	slikti	aprakstīta	esošā	situācija	un/vai	aktivitātes,	kā	sasniegt	
plānoto	mērķi	
	

0	
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2.7.	 Projekta	mērķis	ir	reāls,	
sasniedzams,	izmērāms	
konkrētā	budžeta,	laika	un	
cilvēkresursu	ziņā	

Atbilst	 1	 B4;	B5;	B6;	B8;	
B9	

Neatbilst	 0	

2.8.	 Skaidri	definēta	mērķauditorija	 Skaidri	definēta	mērķauditorija,	tās	lielums,	tiešais	labuma	guvēju	
skaits	

1	 B5;	B6	

Mērķauditorijas	apraksts	ir	vispārīgs,	nav	identificēti	tiešā	labuma	
guvēji	

0	

2.9.	 Projekta	budžets	 Projekta	budžets	ir	detalizēti	atspoguļots,	plānotās	izmaksas	ir	
pamatotas	un	orientētas	uz	mērķa	sasniegšanu	

2	 B5;	B6;	B8;	B9	

Projekta	budžets	atspoguļots	nepilnīgi	un/vai	plānotās	izmaksas	ir	
daļēji	pamatotas	un	orientētas	uz	plānotā	mērķa	sasniegšanu	

1	

Plānotās	izmaksas	nav	pamatotas	un/vai	orientētas	uz	plānotā	mērķa	
sasniegšanu	

0	

2.10.	 Projekta	īstenošanas	risku	
izvērtējums	

Projekta	iesniegumā	ir	veikts	iespējamo	risku	izvērtējums,	izstrādāts	
pamatots	pasākumu	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	
samazināšanai	

2	 B13	

Projekta	iesniegumā	iespējamo	risku	izvērtējums	veikts	nepilnīgi,	nav	
izstrādāts	plāns	identificēto	risku	novēršanai	vai	izstrādāts	nepilnīgi	

1	

Projekta	iesniegumā	nav	veikts	iespējamo	risku	izvērtējums	 0	
2.11.	 Projekts	paredz	sociāli	

mazaizsargāto	personu	iesaisti	
un/vai	nodarbinātību.	
(Sociāli	mazaizsargāta	persona	-	
invalīdi,	personas	virs	

Projekts	paredz	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaisti	un/vai	
nodarbinātību	

1	 B6;	B13	

Projektā	nav	paredzēta	sociāli	mazaizsargāto	personu	iesaiste	un/vai	
nodarbinātība	

0	
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darbaspējas	vecuma,	
pirmspensijas	vecuma,	15–25	
gadus	veci	jaunieši,	daudzbērnu	
ģimenes,	personas,	kuras	
atbrīvotas	no	brīvības	
atņemšanas	iestādēm,	ilgstošie	
bezdarbnieki.)	

2.12.	 Projekta	iesniegumā	pamatots,	
kā	tiks	nodrošināta	projekta	
patstāvīga	dzīvotspēja	un	
projekta	rezultāta	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	

Projekta	iesniegumā	pamatots,	kā	tiks	nodrošināta	projekta	
uzturēšana	un	projekta	rezultātu	izmantošana	atbilstoši	plānotajam	
mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

2	 B6;		

Projekta	iesniegumā	nepilnīgi	aprakstīts	un	pamatots,	kā	tiks	
nodrošināta	projekta	uzturēšana	un	projekta	rezultātu	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

1	

Projekts	nesniedz	skaidru	priekšstatu	par	tā	ilgtspēju,	uzturēšanu	un	
nav	pamatots,	kā	tiks	nodrošināta	projekta	rezultātu	izmantošana	
atbilstoši	plānotajam	mērķim	vismaz	5	gadus	pēc	projekta	īstenošanas		

0	

	
2.13.	 Projektā	plānotas	un	aprakstītas	

aktivitātes	projekta	publicitātes	
nodrošināšanai	un	informācijas	
izplatīšanai	

Plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	un	
nodrošināta	publicitāte	par	projektu	vismaz	2	medijos	(interneta	
portāls,	laikraksts,	TV	u.c.)	vai	citos	publicitātes	pasākumos	

2	 B12	

Plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	un	
nodrošināta		publicitāte	vismaz	1	medijā	(interneta	portāls,	laikraksts,	
TV	u.c.)	vai	citā	publicitātes	pasākumā	

1	

Nav	plānots	publisks	projekta	atklāšanas	vai	pabeigšanas	pasākums	vai	
nav	nodrošināta	publicitāte	vismaz	1	medijā	(interneta	portāls,	
laikraksts,	TV	u.c.)	vai	citā	publicitātes	pasākumā	

0	
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2.14.	 Atbalsta	pretendenta	saņemtā	
finansējuma	apmērs	
(attiecināmās	izmaksas)	SVVA	
stratēģijas	2015-2020	ietvaros	

0	līdz	20	000	EUR	 2	 Projektu	
reģistrs		20	000.01	līdz	50	000	EUR		 1	

50	000.01	EUR	un	vairāk	 0	

2.15.*	 Projekta	attiecināmo	izmaksu	
summas	attiecība	pret	
maksimāli	pieļaujamo	
attiecināmo	izmaksu	summu	

Aprēķina	pēc	sekojošas	formulas:	
Punktu	skaits	=	2	-	2	x	(projekta	attiecināmo	izmaksu	summa	pret	
maksimāli	pieļaujamo	attiecināmo	izmaksu	summu)	
(rezultāts	atspoguļojams	ar	2	zīmēm	aiz	komata)		

0-2	 B8	

2.16.*	 Projektam	papildus	piesaistītais	
finansējums	

Aprēķina	pēc	sekojošas	formulas:	
Punktu	skaits	=	2	-	2	x	(projekta	attiecināmo	izmaksu	summa	pret	
projekta	kopējo	izmaksu	summu)	
(rezultāts	atspoguļojams	ar	2	zīmēm	aiz	komata)		

0-2	 B8;	B9	

*	Īpašie	kritēriji.	Ja	vairāki	projekti	ir	ieguvuši	vienādu	punktu	skaitu,	priekšroku	dod	atbalsta	pretendentiem,	kas	ieguvuši	lielāku	punktu	skaitu	
atbilstoši	vietējās	attīstības	stratēģijas	vērtēšanas	kritērijos	noteikto	īpašo	kritēriju	punktu	summai.	Attiecīgajiem	projektiem	papildus	tiek	
piešķirti	0,01,	0,02,	0,03	utt.	punkti		atkarībā	no	īpašo	kritēriju	punktu	summas,	sākot	no	otrās	mazākās.	

3.	Specifiskie	kritēriji	 	
3.1.	 Projekta	mērķis	

	
Projekts	paredz	radīt	jaunu	sabiedrisko	aktivitāti	 2	 B5;	B6	
Projekts	paredz	attīstīt	esošu	sabiedrisko	aktivitāti		 1	

3.2.	 Pirms	projekta	iesniegšanas	
notikušas	aktivitātes,	kas	
parāda	iedzīvotāju	interesi	vai	
vajadzību	par	publisko	
pakalpojumu	vai	sabiedrisko	
aktivitāti	

Aktivitātes	ir	notikušas	un	projekta	iesniegumā	sniegts	to	detalizēts	
skaidrojums	

1	 B6	

Aktivitātes	nav	notikušas	vai	projekta	iesniegumā	nav	sniegts	to	
detalizēts	skaidrojums	

0	

3.3.	 Projekta	iesniegumā	pamatots,	kāpēc	projekta	ideja	ir	oriģināla		 2	 B3	
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Projekta	idejas	novitāte	
(jauninājums)	VRG	darbības	
teritorijā	

Projekta	iesniegumā	nav	pietiekami	pamatots,	kāpēc	projekta	ideja	ir	
oriģināla	

1	

Projekta	ideja	nav	oriģināla		 0	
3.4.	 Atbalsta	pretendents	 Ja	atbalsta	pretendents	ir	biedrība	vai	nodibinājums,	tas	atbilst	kādam	

no	apakškritērijiem:		
-	Spēkā	esošs	līgums	vai	rakstiska	vienošanās	ar	pašvaldību	(izņemot	
patapinājuma,	nomas	vai	īres	līgumu),	kas	saturiski	saistīts	ar	projekta	
mērķi	
-	Vismaz	10	biedri	(biedrībām)	vai	dibinātāji	(nodibinājumiem)	
-	Vismaz	5	biedri	(biedrībām)	vai	dibinātāji	(nodibinājumiem)	
-	Nav	spēkā	esoša	sadarbības	līguma	un/vai	nav	vismaz	5	biedri	vai	
dibinātāji	

	
3	
	
2	
1	
0	

A1;	B13;		
Līguma	kopija	
vai	biedru	
(dibinātāju)	
saraksts		

Citi	pretendenti	 3	
3.5.	 Projekta	rezultātu	pieejamība	 Projekta	rezultāti	ir	publiski	pieejami	neierobežotā	laikā	(neskaitot	

sezonalitāti)	
2	 B13	

Projekta	rezultāti	ir	publiski	pieejami	ierobežotā	laikā	(neskaitot	
sezonalitāti)	

1	

3.6.	 Projekta	rezultāti	ir	
pielietojami,	izmantojami	citām	
sabiedrības	grupām,	nozarēm,	
organizācijām,	ģeogrāfiskām	
teritorijām	utml.	
(multiplikatīvais	efekts)	

Atbilst	 1	 B13	
Neatbilst	 0	

Maksimāli	iespējamais	punktu	skaits:		 35	 	
Minimālais	punktu	skaits,	kas	projektam	ir	jāiegūst,	lai	tas	būtu	atbilstošs	vietējās	attīstības	stratēģijai:	 22	 	
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PROJEKTU	ĪSTENOŠANAS	TERMIŅŠ	
-	 Ja	 tiek	 veikta	 būvniecība,	 teritorijas	 labiekārtošana:	 2	 gadi	 no	 Lauku	 atbalsta	 dienesta	 lēmuma	 pieņemšanas	 par	 projekta	 iesnieguma	
apstiprināšanu.	
-	 Ja	projektā	paredzēta	 attiecināmo	 izmaksu	pozīcija	personāla	 atalgojumam	un	darbības	nodrošināšanai,	 kas	nepārsniedz	15%	no	projekta	
kopējās	attiecināmo	izmaksu	summas:	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	var	iesniegt	līdz	2017.	gada	3.maijam	elektroniski,	izmantojot	Lauku	atbalsta	dienesta	Elektroniskās	pieteikšanās	sistēmu	
vai,	saskaņā	ar	Elektronisko	dokumentu	likumu	sūtot	elektroniski	parakstītu	dokumentu	uz	Lauku	atbalsta	dienesta	elektroniskā	pasta	adresi:	
lad@lad.gov.lv.	Projektu	 iesniegumus	papīra	dokumenta	 formā	 iesniedz	PPP	biedrība	“Zied	zeme”,	Raiņa	 ielā	11a,	 Lielvārdē	 līdz	2017.	gada	
3.maijam	plkst	17:00.	Papildus	informācija	Lauku	atbalsta	dienesta	tīmekļvietnē	www.lad.gov.lv.	
	
PAPILDINFORMĀCIJA	UN	KONSULTĀCIJAS	
Ar	vietējās	attīstības	 stratēģiju	varat	 iepazīties	un	 saņemt	bezmaksas	konsultācijas	PPP	biedrībā	“Zied	 zeme”,	Raiņa	 ielā	11a,	 Lielvārdē,	PPP	
biedrības	 “Zied	 zeme”	 tīmekļvietnē	 www.ziedzeme.lv	 vai,	 sazinoties	 ar	 administratīvo	 vadītāju	 Lindu	 Cīruli,	 tālruņa	 nr.	 25623775,	 e-pasts:	
linda@ziedzeme.lv.	
	
	
		


