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Preiļi, 2015

1. Vispārējie nosacījumi
1.1. Biedrības „Preiļu rajona partnerība” Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība) (turpmāk tekstā – LEADER) projektu Vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā –Vērtēšanas komisija) tiek
izveidota, saskaņā ar 2015.gada 10.marta Ministru kabineta Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārība sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”.
1.2. Vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā iekļauto Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu
projektu (turpmāk tekstā - LEADER projekti) vērtēšanu.
1.3. Uzraudzības komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā iekļauto LEADER projektu saturisko uzraudzību.
2. LEADER projektu vērtēšanas un uzraudzības komisiju izveidošanas nosacījumi
2.1. LEADER projektu vērtēšanas komisijas:
2.1.1. skaitliskais sastāvs - līdz 5 cilvēkiem, tajā skaitā 2 padomes locekļi un 3 piesaistīti speciālisti. Ja nepieciešams, interešu konflikta gadījumā
projektu vērtē papildus 1 piesaistīts speciālists;
2.1.2. vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar Padomes lēmumu no vērtēšanas komisijas sastāvā esošajiem Padomes locekļiem;
2.1.3. vērtēšanas komisijas sastāvu apstiprina Padome.
2.2. LEADER uzraudzības komisijas skaitliskais sastāvs - ne mazāk kā 3 cilvēki, tajā skaitā LEADER administratīvais vadītājs un padomes locekļi.
2.3. Par vērtēšanas un uzraudzības komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu atbild biedrības koordinators.
3. LEADER projektu vērtēšanas un uzraudzības komisiju uzdevumi, pienākumi un atbildība
3.1. Vērtēšanas komisijas uzdevums ir izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas LEADER projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
3.2. Uzraudzības komisijas uzdevums ir veikt LEADER projektu īstenošanas saturisko uzraudzību normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
3.3. LEADER projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:

3.3.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā, veikt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas LEADER projektu izvērtēšanu atbilstoši katrai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem;
3.3.2. pēc projektu izvērtēšanas sagatavot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita;
3.3.3. sagatavot ziņojumu un atzinumu projektu Padomei lēmuma pieņemšanai (Pielikums Nr.1);
3.3.4. negatīva atzinuma gadījumā ziņojumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu.

3.3.5. Ziņojumus un atzinumus paraksta vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs un VRG administratīvais vadītājs.
3.4 LEADER projektu uzraudzības komisijas pienākumi:
3.4.1. vismaz vienu reizi projekta īstenošanas laikā veikt projekta gaitas izvērtēšanu tā realizācijas vietā;
3.4.2. pēc projektu apsekošanas aizpildīt projektu gaitas rezultātu novērtējumu (Pielikums Nr.2).
3.5. LEADER projektu vērtēšanas komisijas atbildība:
3.5.1. projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu izvērtēšanas ievēro konfidencialitāti;
3.5.2. projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto kritēriju objektīvas izvērtēšanas, ko vērtēšanas komisijas locekļi
apstiprina ar savu parakstu;
3.5.3. projektu vērtēšanas komisijas pieņemtajam lēmuma ir rekomendējošs raksturs;
3.5.4. visi vērtēšanas komisijas locekļi aizpilda interešu konflikta novēršanas deklarāciju (Pielikums Nr.3);
3.5.5. gadījumā, ja vērtēšanas komisijas loceklim, pastāv interešu konflikts, vērtētājs nevērtē visus projektu pieteikumus konkrētajā rīcībā,
3.5.6. vērtēšanas komisija pirms darba uzsākšanas ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar Vērtēšanas komisijas nolikumu.

1.pielikums

VISPĀRĪGI NOSACĪJUMI
PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU PIEMĒROŠANAI

1. Pēc projektu kārtas noslēgšanas biedrības administratīvais vadītājs apkopo informāciju par projekta kārtā iesniegtajiem projektiem, publicē to Biedrības
tīmekļa vietnē un nodod projektus izvērtēšanai projektu vērtēšanas komisijai.
3. Lēmumu par projekta atbilstību SVVA stratēģijai Padome pieņem, balstoties uz projekta iesniegumā sniegto informāciju. Padome izvērtē projekta
atbilstību pamatkritērijam (1. kritērijs) ar vērtējumu „Atbilst” vai „Neatbilst”. Ja kritērija vērtējums ir „Neatbilst”, projekts netiek nodots tālākai izvērtēšanai
un tiek uzskatīts par neatbilstošu SVVA stratēģijai.
4. Projekta iesniegums tiek vērtēts atbilstoši projektu vērtēšanas kritērijiem. 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.
Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību SVVA stratēģijai. Vērtējot projekta
iesniegumu, vērtētājs piešķir tikai tādus punktus, kas ir apstiprināti SVVA stratēģijā. Nav atļauts izmantot tādu punktu gradāciju, kas nav atrunāta SVVA
stratēģijā. Ja projekta vērtētājs kādā no kritērijiem piešķir mazāku punktu skaitu vai norāda, ka projekts neatbilst pamatkritērijiem, tiek sniegts skaidrojums,
kāds ir pamats attiecīgā vērtējuma piešķiršanai.
5. Tiek vērtēta sākotnēji projekta iesniegumā norādītā informācija. Vērtēšanas komisijai ir tiesības no Pretendenta pieprasīt papildu skaidrojošu informāciju,
kas ir nepieciešama kritēriju izvērtēšanai un punktu piešķiršanai. Pretendentam ir jāsniedz pieprasītā informācija ne vēlāk kā 3 darbdienu laikā pēc attiecīgā
pieprasījuma saņemšanas. Gadījumā, ja skaidrojums netiek saņemts, vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt mazāku punktu skaitu bez skaidrojuma
palikušajam kritērijam.
6. Vērtējot projekta iesnieguma atbilstību kritērijiem, jāņem vērā projekta iesniegumā pieejamā informācija, kā arī pārbaudē konstatētais (ja ir veikta
pārbaude uz vietas 1). Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt, vai tādu, 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.
7. Projekta atlases kritēriji, kas tiks izpildīti pēc projekta īstenošanas (mērķgrupas iesaiste, publicitāte, dzīvesvietas deklarēšana VRG teritorijā)) un par ko
tiek piešķirti punkti, tiek iekļauti Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja projekta uzraudzības laikā tiek konstatēts, ka atbalsta pretendents
neveic projekta iesniegumā norādītās darbības, projekta iesniegums tiek pārvērtēts. Ja punktu skaits nav pietiekams, lai projekts attiecīgajā kārtā un rīcībā
saņemtu atbalstu, atbalsta pretendentam ir jāatgriež piešķirtais publiskais finansējums.
1 Par pārbaudes veikšanu uz vietas vienojas projektu vērtētāji, ja, vērtējot projekta iesniegumu, nav gūta pārliecība par projektā paredzētajām darbībām. Pārbaudes veikšana uz vietas tiek
fiksēta kontroles ziņojumā.

2.pielikums

1.stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji – TABULA 9
Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtēj
ums /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

Fonds: ELFLA
Stratēģiskais mērķis 1: DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana)
Rīcība 1.1. - Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas.
Rīcība 1.2. - Darbinieku apmācības un kvalifikācija
1.

1.1.

Projekta atbilstība SVVA stratēģijai

Projekts atbilsts SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību un VRG
darbības teritoriju

2. Vispārējie kritēriji
2.1.
Projekta iesniegumam pievienoti
visi nepieciešamie
pavaddokumenti

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits ELFLA
fonda SVVA stratēģijas




Atbilst (1 punkts)
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai
attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti , (ja projektā ir plānota
būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts (iesniegts)
būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi)
Ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz
projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai
apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.
Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas
atbilstošajās rīcībās perioda 2014-2020 ietvaros
Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus skaits ELFLA fonda
SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda 2014-2020 ietvaros

1
0

Projekta
iesniegums
kopumā

3
2

D1

0
1
0

A4

2.3.

2.4.

2.5.

atbilstošajās rīcībās perioda 20142020 ietvaros
Projekta sagatavotība,
pamatojums un loģisks plānojums

Atbalsta pretendenta darbība
reģistrēta VRG darbības teritorijā

Skaidri definēts mērķa tirgus un
veikta tirgus izpēte.

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto
mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība
VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes
sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi,
daļēji pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās
aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi
Nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri
pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības
teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai izmērāms,
nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās aktivitātes
nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi
Fiziska persona - uz projekta iesniegšanas brīdi ir deklarēta, un projekta īstenošanas un
uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par
deklarēto dzīvesvietu. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta
iesniegšanas brīdi ir reģistrēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt reģistrētai
VRG darbības teritorijā,
Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai arī
tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta
iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā,
Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo
pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums (ir iesniegta
dokumentācija par tirgus izpēti)
Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte,
norādīts potenciālais pircēju loks, norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts
/pakalpojums; (nav iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)

3

1
B5, B6, B15

0

1

0

Fiziskai
personai –
jāiesniedz
PMLP izziņa
par deklarēto
dzīvesvietu

2

1

B5, B6

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Projekta budžets

Risku izvērtējums projekta
īstenošanas un uzraudzības
periodā.
Obligāta prasība- pievienot
dokumentāciju par risku
izvērtējumu.
Projekta ilgtspēja

Projekta darbības virziens

2.10.

Mērķa tirgus apraksts nav sniegts, nav aprakstīts saražotās produkcijas/pakalpojuma noieta
tirgus, nav veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija par produkta/pakalpojuma
popularizēšanu;
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu
Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu
Ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un ir
aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai
Ir nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto
risku novēršanai vai samazināšanai
Nav veikts iespējamo risku izvērtējums.

0

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana
un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta
īstenošanas
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
Ražošana
Pakalpojums
Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā

2

Projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā vai elektroniski LAD parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu

0

2
1
0

B6, B8, B9,
B10

2
1

B6.1, B15

0

1
B6, B6
0

3
1
2

A1, B5, B6,
B8, B9, C

Projekta iesnieguma iesniegšana

3. Specifiskie kritēriji

n/a

Plānots kopprojekts
3.1.
3.2.

3.3.

Moderno tehnoloģiju
pielietošana1

Projekta īstenošanai
nepieciešamie resursi (projekta
iesniedzēja kapacitāte, materiāli)
(Punkti summējas.)

Sadarbība un kooperācija
3.4.

Projekts īstenots lauku teritorijā
3.5.

1
2

Projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)
Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)
Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā
aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu
sasniegšanu
Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību,
neaizvietojot esošās iekārtas
Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas
Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts.
(1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV,
izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi
jomā kurā tiek īstenots projekts)
Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV, izglītības dokuments
, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek
īstenots projekts
Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta
ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas
ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)
Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta
ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas
ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)
Projektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru
sadarbība VRG teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā
saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte
Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starpnozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā
saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte
Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra 2
Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km no pagasta centru

Skat.termina “modernās tehnoloģijas” skaidrojumu stratēģijas 2.3.sadaļā.
5 km attālums tiek noteikts pēc tuvākā piebraucamā ceļa (skat googe karte). Par pagasta/novada centru uzskatot attiecīgās pašvaldības administratīvo ēku vai pagastmāju.

1
0

A2

3
2

B3, B5, B6,
B15

0
1

0

A1, B6, B16,
D1

1

0

1

0

2
1.5

B3, B5, B6,
B15

B7

Projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)
Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)
Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)
3.6.

3.7.

3.8.

Eksporta potenciāls
Iesniedz aprakstu par
sasniedzamajiem rādītājiem
plānotā eksporta jomā.

Pašu finansiālais ieguldījums
projekta īstenošanā

Projekta attiecināmo izmaksu
apjoms
Aprēķins pielietojot formulu:
𝐴
𝑃 =1− 𝐵
P – iegūto punktu skaits;
A – Projektā paredzētā
attiecināmo izmaksu summa;
B – Rīcībā maksimālā attiecināmo
izmaksu summa.

Projektā aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās
preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls. (iesniedz aprakstu par
sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)

1
0.5
0
2

Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās
preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls
Projektā nav paredzēts eksports.
Līdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo
Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo

1

Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo

0
0,99-0

0
5
2

B5, B6, B15

B6.3., B9, C

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits….

PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:
4.
Atbilstība specifiskajiem kritērijiem.

B9

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu
kopsummu 8 (astoņos) specifiskajos kritērijos

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 39,99
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 20

n/a

2.1. 3 punkti tiek piešķirti ja projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti , (tai skaitā ja projektā ir plānota
būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts (iesniegts) būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas
nosacījumu izpildi) ,
2 punktus var saņemt, ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu,
0 punkti – ja projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti.
2.2. 1 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta pieteikumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda
2014-2020 ietvaros
0 punkti. ja atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda 20142020 ietvaros.
2.3. 3 punkti saņem ja projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās
teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta
mērķi,
2 punktus piešķir ja projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, daļēji pierādīta vietējās teritorijas
vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu
sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi,
0 punkti - Nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai izmērāms, nav
aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos
uz projekta mērķi.
2.4. 1. punktu piešķir ja fiziska persona - uz projekta iesniegšanas brīdi ir deklarēta (OBLIGĀTI jāiesniedz izziņa no PMLP par deklarēto dzīvesvietu),

un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz
projekta iesniegšanas brīdi ir reģistrēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt reģistrētai VRG darbības teritorijā,

0 punkti - fiziska persona – uz projekta iesniegšanai nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai nav iesniegusi izziņu no PMLP par deklarēto
dzīvesvietu. Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā.
2.5. 2. punkti tiek piesķirti ja ir aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta
informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums) un ir iesniegta dokumentācija par veikto tirgus izpēti;
1 punkts - Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks,
norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts /pakalpojums un nav iesniegta dokumentācija par veikto tirgus izpēti;
0 punkti - nav aprakstīts saražotās produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija par
produkta/pakalpojuma popularizēšanu
2.6. 2 punkti tiek piešķirti ja projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu,
1 punkts – ja projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu Projekta budžetā
plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu,
0 punkti - projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu.
2.7. 2 punktus piešķir ja ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un ir aprakstīti pasākumi identificēto
risku novēršanai vai samazināšanai (piem. naudas līdzekļu piesaiste, būvniecības dokumentu izstrādes kavēšanās, izmaksu sadārdzināšanās,
apgrozījuma kritums, u.c. riski, kas varētu rasties projekta uzraudzības periodā)

1 punkts – ja ir nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai,
0 punkti - nav veikts iespējamo risku izvērtējums.
Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu.
2.8. 2 punktus piešķir ja projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu un tā funkcionalitāti pēc projekta
realizācijas (saprātīgs un pārdomāts projekta ilgtspējas apraksts – paliekoši rezultāti, ideju turpinājums pēc projekta īstenošanas, turpmākās
darbības plāns )
1 punkts tiek piešķirts ja projektā plānotās aktivitātes daļēji definētas un daļēji nodrošinās kvalitatīvu rezultātu un tā funkcionalitāti pēc
projekta realizācijas,
0 punkti - ja aprakstā nav norādīts kādā veidā aktivitātes veicina projekta mērķa sasniegšanu, kā projekts funkcionēs tā īstenošanas laikā,
uzraudzības periodā un pēc uzraudzības perioda.

2.9. 3 punkti tiek piešķirti tiem pretendentiem, kas projektu plāno īstenot ražošanas sfērā,
1 punkts tiek piešķirts tiem pretendentiem, kas projektu plāno īstenot pakalpojumu sniegšanas jomā.
Punkti summējas, ja projektā paredzēta gan ražošana, gan pakalpojumu sniegšana.
2.10. 2 punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniegums tiek iesniegts Dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) (ja pretendents nav EPS lietotājs,
tam ir Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas daļās (sev tuvākajā vai pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums
un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).
0 punkti – ja projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā vai elektroniski LAD parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
3.1. 1 punktu piešķir ja projekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem) ,
0 punkti ja projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem).
3.2. 3 punkti, ja projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas
plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu,
2 punkti – ja pretendents projektā paredzējis uzstādīt tādas iekārtas un tehnoloģijas, kas nodrošina energoresursu taupību, neaizvietojot
esošās iekārtas,
0 punkti – ja projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas.
3.3. Šajā kritērijā punkti summējas. Ja atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts.
1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas
apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts,
0 punkti - ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV, izglītības dokuments, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina
pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts.
1 punktu piešķir ja, projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība,
bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai), Vērtētāji ņems vērā projekta
iesnieguma veidlapā norādīto informāciju ,
0 punkti - projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet
atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)

3.4. 1 punkts – ja projektā ir plānota un aprakstīta sadarbība, (pielikumos iesniegti nodomu protokoli un sadarbības līgumi) ar citiem nozares
pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības
augstāka efektivitāte ( pielikumos iesniegti nodomu protokoli un sadarbības līgumi),
0 punkti -ja projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība, nav iesniegti nodomu protokoli un sadarbības līgumi ar citiem nozares pārstāvjiem,
vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros.
3.5. 2 punkti tiek piešķirti ja Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra,
1,5 punkti piešķirti ja projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km no pagasta centra,
1 punkts - projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas,
0,5 punktus piešķir, ja projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas),
0 punkti - projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos). Attālumi tiek noteikti pēc google kartes.
3.6. 2 punktus var piešķirt, ja ir aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma
eksporta potenciāls (iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā),
1 punkts tiek piešķirts ja daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma
eksporta potenciāls,
0 punkti - projektā nav paredzēts eksports.
3.7. 5 punkti pretendents saņem, ja projekta līdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo,
2 punktus saņem, ja pretendents projektā līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo,
0 punkti tiem pretendentiem, kam īdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo
𝐴

3.8. Projekta attiecināmo izmaksu apjoms tiek aprēķināts pielietojot formulu: 𝑃 = 1 − 𝐵
P – iegūto punktu skaits; A – Projektā paredzētā
attiecināmo izmaksu summa; B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa. Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu
skaits – 0,99 – 0
4. Papildus specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:
0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 8 (astoņos) specifiskajos kritērijos.

2. stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji - TABULA 10

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Vērtēju
ms /
Punkti

Projekta
iesnieguma
attiecīgā
sadaļa

1
0

Projekta
iesniegums
kopumā

Fonds: ELFLA
Stratēģiskais mērķis 2: DZĪVOŠANA (sabiedriskās aktivitātes veicināšana)
Rīcība 2.1. - Pamata pakalpojumi (izglītība, sociālā aizsardzība un veselība)
Rīcība 2.2. Apkārtējās vides infrastruktūras un kultūras objektu saglabāšana un uzlabošana
Rīcība 2.3. - Atpūta un brīvais laiks (kultūra, sports, pašdarbība)
1. Projekta atbilstība SVVA stratēģijai
1.1.
Projekts atbilsts SVVA stratēģijas
mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā
noteikto rīcību un VRG darbības
teritoriju
2. Vispārējie kritēriji
2.1.
Projekta iesniegumam pievienoti visi
nepieciešamie pavaddokumenti

2.2.

Atbalsta pretendenta iesniegto
projekta iesniegumu skaits ELFLA




Atbilst (1 punkts)
Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai
attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti)

Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, (tai skaitā, ja projektā
ir plānota būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts
(iesniegts) būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi)
Ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz
projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai
apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu.
Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti
Atbalsta pretendents iesniedzis vienu projekta iesniegumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas
atbilstošajās rīcībās perioda 2014-2020 ietvaros

3

2

0
1

D1

A2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās
rīcībās perioda 2014-2020 ietvaros
Projekta sagatavotība, pamatojums
un loģisks plānojums

Atbalsta pretendenta darbība
reģistrēta VRG darbības teritorijā

Skaidri definēta mērķauditorija
Obligāta prasība- vajadzības noteiktas
ar iedzīvotāju aptauju vai citu aktivitāti
un ir viegli pārbaudāmas
Projekta budžets

Atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus ELFLA fonda SVVA
stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda 2014-2020 ietvaros
Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto
mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība
VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes
sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi,
daļēji pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls, sasniedzams un
izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās
aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi
Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav
skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai
izmērāms, nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās
aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi
Fiziska persona - uz projekta iesniegšanas brīdi ir deklarēta, un projekta īstenošanas un
uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par
deklarēto dzīvesvietu. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta
iesniegšanas brīdi ir reģistrēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt reģistrētai
VRG darbības teritorijā,
Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai arī
tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta
iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā,
Skaidri definēta mērķauditorija, tās lielums, tiešais labuma guvēju skaits, t.sk. atspoguļots, kā
apzinātas mērķauditorijas vajadzības, kuras projekts risinās (ir iesniegta dokumentācija, kas
apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)
Mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs un/nav identificēti tiešā labuma guvēji (NAV iesniegta
dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu)
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu
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2.7.

2.8.

2.9.

Risku izvērtējums projekta
īstenošanas un uzraudzības periodā
Obligāta prasība- pievienot
dokumentāciju par risku izvērtējumu.
Projekta ilgtspēja

Projekta iesnieguma iesniegšana

3. Specifiskie kritēriji
3.1.
Esošo resursu ilgtspējīga izmantošana

Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa
sasniegšanu
Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums un aprakstīti pasākumi identificēto
risku novēršanai vai samazināšanai
Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti
pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai
Projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums
Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta rezultātu
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana
un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta
īstenošanas
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
Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
Projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā vai iesniegts elektroniski LAD parakstīts ar
drošu elektronisko parakstu

Ja projekta aktivitātes īsteno telpās vai izmantojot infrastruktūru un materiāli
tehnisko bāzi, kas izveidota vai uzlabota iepriekšējā plānošanas periodā,

3.3.

Kultūrvēsturiskā (materiālā un/vai
nemateriālā) vai dabas mantojuma
saglabāšana un popularizēšana
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vienlaicīgi ar attiecīgo projektu ir sasniedzot mērķi,

3.2.

0

Projektā tiek veidota jauna infrastruktūra, iegādāta materiali tehniskā bāze vai
objekts, organizētas sabiedriskās aktivitātes, neizmantojot iepriekšējā periodā
radīto infrastruktūru vai objektu.

1

Projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts vietējais materiālais
un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais vai dabas mantojums
Projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko
vai dabas mantojumu
Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā
aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta
mērķu sasniegšanu
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Moderno tehnoloģiju pielietošana 3

3.4.

3.5.

3.6.

Projekta īstenošanai nepieciešamie
resursi (projekta iesniedzēja
kapacitāte, materiāli)
(Punkti summējas.)

Projekts īstenots lauku teritorijā

Projekta attiecināmo izmaksu apjoms
Aprēķins pielietojot formulu:
𝐴
𝑃 =1−
𝐵
P – iegūto punktu skaits;
A – Projektā paredzētā attiecināmo
izmaksu summa;
B – Rīcībā maksimālā attiecināmo
izmaksu summa.

Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu
taupību, neaizvietojot esošās iekārtas.
Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas
Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots
projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus
dokumentus, piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina
pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)
Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV, izglītības
dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā
kurā tiek īstenots projekts
Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem.
projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās
iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)
Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem.
projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav
nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)
Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta/novada centra 4
Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km no pagasta centru
Projektu plānots īstenot 5km no novada centru (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)
Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)
Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)

2

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits

0,99-0

3

Skat.termina “modernās tehnoloģijas” skaidrojumu stratēģijas 2.3.sadaļā.

4

5 km attālums vai rādiuss tiek rēķināts tuvākais piebraucamais ceļš, par pagasta/novada centru uzskatot attiecīgās pašvaldības administratīvo ēku vai pagastmāju.
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PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:
1.kārtas projektiem Atbilstība specifiskajiem kritērijiem

0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu
kopsummu 6(sešos) specifiskajos kritērijos

Maksimālais iespējamais punktu skaits: 27,99
Minimālais punktu skaits, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 15
2.1. 3 punkti tiek piešķirti ja projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti, (tai skaitā ja projektā ir plānota
būvniecība/pārbūve un uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts (iesniegts) būvprojekts ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas
nosacījumu izpildi),
2 punktus var saņemt, ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana un uz projekta iesnieguma
iesniegšanas brīdi ir saņemta būvatļauja vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu,
0 punkti – ja projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti.
2.2. 1 punkts tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta pieteikumu ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda
2014-2020 ietvaros
0 punkti ja atbalsta pretendents iesniedzis divus un vairāk projekta iesniegumus ELFLA fonda SVVA stratēģijas atbilstošajās rīcībās perioda
2014-2020 ietvaros.
2.3. 3 punkti saņem ja projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, ir skaidri pierādīta vietējās
teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir konkrēts, reāls, sasniedzams
un izmērāms, aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes sasniedz nepieciešamos rezultātus, lai virzītos uz
projekta mērķi,
2 punktus piešķir ja projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, daļēji pierādīta vietējās
teritorijas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir daļēji konkrēts, reāls,
sasniedzams un izmērāms, daļēji aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes daļēji norāda un nepieciešamo
rezultātu sasniegšanu, lai virzītos uz projekta mērķi,
0 punkti - Nav aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi, nav skaidri pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG darbības teritorijas īpatnībām; projekta mērķis ir nav konkrēts, reāls, sasniedzams un/vai izmērāms,

n/a

nav aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi, vai arī plānotās aktivitātes nenorāda uz nepieciešamo rezultātu sasniegšanu, lai
virzītos uz projekta mērķi.
2.4. 1. punktu piešķir ja fiziska persona - uz projekta iesniegšanas brīdi ir deklarēta (OBLIGĀTI jāiesniedz izziņa no PMLP par deklarēto dzīvesvietu),
un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt deklarētai VRG darbības teritorijā. Juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz
projekta iesniegšanas brīdi ir reģistrēta, un projekta īstenošanas un uzraudzības laikā jābūt reģistrētai VRG darbības teritorijā,
0 punkti - fiziska persona – uz projekta iesniegšanai nav deklarēta VRG darbības teritorijā, vai nav iesniegusi izziņu no PMLP par deklarēto
dzīvesvietu. Juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – uz projekta iesniegšanu nav reģistrēta VRG darbības teritorijā.
.
2.5. Obligāta prasība- vajadzības noteiktas ar iedzīvotāju aptauju vai citu aktivitāti un ir viegli pārbaudāmas.
1 - Skaidri definētas mērķa grupas un to vajadzības, aprakstīta projekta nozīme vajadzību sasniegšanā; projekts aptver iedzīvotāju vajadzības
visā projekta darbības teritorijā un IR iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu,
0 - Projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību risināšanai, nav definētas mērķa grupas un to vajadzības un nav
iesniegta dokumentācija, kas apliecina aptauju vai citu aktivitāšu veikšanu

2.6. 2 punkti tiek piešķirti ja projekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu Projekta budžetā plānotās
izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu,
1 punkts – ja projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu Projekta budžetā
plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu,
0 punkti - projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu
2.7. 2 punktus piešķir ja ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un ir aprakstīti pasākumi identificēto
risku novēršanai vai samazināšanai (piem. naudas līdzekļu piesaiste, būvniecības dokumentu izstrādes kavēšanās, izmaksu sadārdzināšanās,
apgrozījuma kritums, u.c. riski, kas varētu rasties projekta uzraudzības periodā)

1 punkts – ja ir nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai,
0 punkti - nav veikts iespējamo risku izvērtējums.
2.8. 2 punktus piešķir ja projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu un tā funkcionalitāti pēc projekta
realizācijas (saprātīgs un pārdomāts projekta ilgtspējas apraksts – paliekoši rezultāti, ideju turpinājums pēc projekta īstenošanas, turpmākās
darbības plāns )
1 punkts tiek piešķirts ja projektā plānotās aktivitātes daļēji definētas un daļēji nodrošinās kvalitatīvu rezultātu un tā funkcionalitāti pēc
projekta realizācijas,

0 punkti - ja aprakstā nav norādīts kādā veidā aktivitātes veicina projekta mērķa sasniegšanu, kā projekts funkcionēs tā īstenošanas laikā,
uzraudzības periodā un pēc uzraudzības perioda
2.9. 2 punkti tiek piešķirti, ja projekta iesniegums tiek iesniegts Dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) (ja pretendents nav EPS
lietotājs, tam ir Lauku atbalsta dienesta Klientu apkalpošanas daļās (sev tuvākajā vai pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz
iesniegums un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, saņemot lietotāja numuru un paroli).
0 punkti – ja projekta iesniegums iesniegts VRG papīra formātā vai elektroniski LAD parakstīts ar drošu elektronisko parakstu .
3.1. 2 punkti tiek piešķirti pretendentam, kas projekta aktivitātes īsteno telpās vai izmantojot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi, kas
izveidota vai uzlabota iepriekšējā plānošanas periodā, vienlaicīgi ar attiecīgo projektu ir jāsasniedz mērķis,
1 punkts - ja projektā tiek veidota jauna infrastruktūra, iegādāta materiali tehniskā bāze vai objekts, organizētas sabiedriskās aktivitātes,
neizmantojot iepriekšējā periodā radīto infrastruktūru vai objektu.
3.2. 1 punkts tiek piešķirts ja projektā ir skaidri un detalizēti aprakstīts, kā projekta rezultātā tiks saglabāts, atjaunots, attīstīts un popularizēts
vietējais materiālais un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais vai dabas mantojums,
0 punkti – ja projekta aktivitātes un rezultāti neskar vietējo materiālo vai nemateriālo kultūrvēsturisko vai dabas mantojumu.
(Mantojums ir vērtību kopums, kuru sabiedrība atzinusi par saudzējamu un pēc iespējas saglabājamu nākamajām paaudzēm. Tas ietver
gan materiālo mantojuma daļu (piemēram - mākslas darbi, arhitektūras pieminekļi, darbarīki, tehnikas pieminekļi,kulta celtnes), gan arī
nemateriālo mantojuma daļu (piemēram - tradīcijas, amatu prasmes, valodas, dejas, folklora).
3.3. 3 punkti pretendents saņem, ja projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas
modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu,
2 punkti, ja projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupību, neaizvietojot esošās iekārtas,
0 punkti, ja projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas.
3.4. Šajā kritērijā punkti summējas. Ja atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. (1 punkts
tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus, piem. CV, izglītības dokuments, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina
pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts), 0 punkti - ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus,
piem. CV, izglītības dokuments, kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts. 1 punktu
piešķir ja, projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta
pretendenta rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums) 0 punkti - projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem.
projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamais aprīkojums)

3.5 2 punkti tiek piešķirti ja Projektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra,
1,5 punkti piešķirti ja projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km no pagasta centra,
1 punkts - projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas,
0,5 punktus piešķir, ja projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas),
0 punkti - projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos). Attālumi tiek noteikti pēc google kartes.
𝐴
3.6. Projekta attiecināmo izmaksu apjoms tiek aprēķināts pielietojot formulu:
𝑃 =1− 𝐵
P – iegūto punktu skaits; A – Projektā
paredzētā attiecināmo izmaksu summa; B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa. Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa,
jo lielāks punktu skaits – 0,99 - 0
4. Papildus specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā: 0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu
kopsummu 6 (sešos) specifiskajos kritērijos.

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA IZSTRĀDĀTA
Saskaņā ar biedrības “Preiļu rajona partnerība” statūtiem,
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem
Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 769 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai
un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”,
Biedrības “Preiļu rajona partnerība” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam,
Projektu vērtēšanas komisijas nolikumu (apstiprināts Padomes sēdē 14.05.2015.).

