
 

 

 

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu 

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (SVVA stratēģija) īstenošanai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. 

 
 

Vispārīga informācija 

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu 
pieņemšana 22.02.2019. -22.03.2019. 

6. kārtā pieejamais publiskais finansējums  622047,07 EUR 

 
Projektu  īstenošanas termiņš 

Ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Iesniegt projektus iesniegumus  Projekta iesniegumus var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login  

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums (veidlapa 
www.rezeknespartneriba.lv) par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai 
noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot 
punktu skaita atbilstību. 
 

Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Ineta Elksne  
tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv  
Ar SVVA stratēģiju var iepazīties biedrības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv vai birojā (Atbrīvošanas 
aleja 95A, Rēzekne). 
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Projektu iesniegumu pieņemšanas rīcības, atbalsta apmērs, rīcību un darbību apraksts 
 

M1  - Attīstīta daudznozaru 
uzņēmējdarbība 

Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana 

Kārtai un rīcībai piešķirtais finansējums 217716,47 EUR 
 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam (euro) 

35 000 EUR; 
 
50 000 EUR  - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas 
 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas 

Atbilstošā MK 590.not.5.punktā minētā 
aktivitāte un darbība 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
 

1) jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 

2) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai. 
 

Rīcības apraksts  
 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides 
veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus 
gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai 
skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē. 

Rezultātu indikatori atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

▪ radīti vismaz 15 jauni produkti un/vai pakalpojumi  VRG teritorijā; 
▪ radītas 11 jaunas darba vietas. 

Papildus informācija, kas jāiesniedz 
saskaņā ar SVVA stratēģiju 

Publicitātes plāns; 
Ja projekts sekmē vietējo izejvielu/izejmateriālu izmantošanu pārstrādē, obligāti jāiesniedz apliecinošs dokuments par 
vietējo izejvielu/izejmateriālu izcelsmi. 

M1  - Attīstīta daudznozaru 
uzņēmējdarbība 

Rīcība 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana 

Kārtai un rīcībai piešķirtais finansējums 404330,60 EUR 
 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam (euro) 

45 000 EUR; 
 
70 000 EUR  - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas 



 

Maksimālā atbalsta intensitāte (%) 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas; 
Kopprojektam – līdz 80 % 

Atbilstošā MK 590.not.5.punktā minētā 
aktivitāte un darbība 

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas 
 
1) esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana; 
2) lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai; 
3) vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu 

ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai; 
4) darbinieku produktivitātes kāpināšana. 
 

 
Rīcības apraksts  
 

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošo produktu, pakalpojumu attīstību un uzlabošanu, esošās 
uzņēmējdarbības vides veidošanu un attīstību dažādās ražošanas nozarēs, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, 
gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā un personāla 
kvalifikācijas paaugstināšanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē. Rīcības ietvaros tiek atbalstīta vietējās 
produkcijas tirdzniecības vietas izveide, aprīkošana VRG teritorijā un pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 
000 iedzīvotāju t.sk., Rēzeknē (izņemot Rīgu). 

Rezultātu indikatori atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

▪ uzlaboti vismaz 15 esošie  produkti un/vai pakalpojumi  VRG teritorijā; 
▪ saglabātas vismaz 11 esošas darba vietas; 
▪ izveidota vai labiekārtota vismaz 1 tirdzniecības vieta. 

Papildu informācija, kas jāiesniedz 
saskaņā ar SVVA stratēģiju 

Publicitātes plāns; 
Ja projekts sekmē vietējo izejvielu/izejmateriālu izmantošanu pārstrādē, obligāti jāiesniedz apliecinošs dokuments par 
vietējo izejvielu/izejmateriālu izcelsmi. 

 

 19.2.1. Aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās, 1.1. „Uzņēmējdarbības uzsākšana”, 1.2. „Uzņēmējdarbības attīstības 

veicināšana” projektu vērtēšanas komisija projektu pieteikumus izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem: 

Nr.p.k. 

 

 

Kritēriju grupa 

 

Kritērijs 

 

Kritērija izpildes prasības 

 

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  Lai projekts saņemtu vērtējumu “2”, tam ir jāatbilst 

uzskaitītajām kritērija izpildes prasībām: 

1.1.1. Projekts atbilst SVVA Stratēģijas M1 mērķim un ir 

iesniegts kādā no 19.2.1. aktivitātes rīcībām: 

• 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”;  

• 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”. 
 

Īstenojamo darbību apraksts sakrīt ar SVVA Stratēģijas 

rīcību aprakstā nosauktajām darbībām; 

1.1.2. Projekta īstenošana paredzēta VRG darbības 

teritorijā, izņemot Ministru kabineta (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 minētos gadījumus. 

2 Projekta iesniegums 

kopumā 

Neatbilst  

Projekti, kas neatbilst vietējās 

attīstības stratēģijas rīcības 

plānā iekļautajai attiecīgajai 

rīcībai un VRG darbības 

teritorijai, tālāk netiek vērtēti, 

saņem negatīvu atzinumu 

1.1.4. Projekts saņem vērtējumu “0”, ja projekts neatbilst 

SVVA Stratēģijas M1 mērķim un nav iesniegts kādā no 

19.2.1. aktivitātes rīcībām: 

• 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”;  

• 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”. 
Īstenojamo darbību apraksts nesakrīt ar SVVA Stratēģijas 

rīcību aprakstā nosauktajām darbībām, projekta īstenošana 

paredzēta ārpus VRG darbības teritorijas (izņemot Ministru 

kabineta (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 minētos gadījumus). 

0 



 

 

Saņemot 0 punktus, projekts tālāk netiek vērtēts un saņem 

negatīvu atzinumu. 

2. Vispārējie kritēriji 
 

2.1. 

 

Projekta sasaiste 

ar Stratēģijā (1.4. 

sadaļā) 

noteiktajām 

iedzīvotāju 

vajadzībām 

Projektā detalizēti aprakstīta 

sasaiste ar Stratēģijā 

noteiktajām iedzīvotāju 

vajadzībām un projektu 

idejām 

Projekts saņem 2 punktus, ja tiek izpildītas zemāk minētās 

prasības: 

2.1.1. aprakstā ir atsauce uz SVVA Stratēģijas 1.4. sadaļā 

nosauktu iedzīvotāju vajadzību/ projekta ideju, ko 

risina/īsteno konkrētais projekts; 

2.1.2. aprakstā ir detalizēti pamatota projekta idejas sasaiste 

ar Stratēģijas 1.4. sadaļā noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām 

un projektu idejām. 

2 

Stratēģijā (1.4. sadaļa) 

B.15. 

 
Projektā nav aprakstīta 

sasaiste ar Stratēģijā 

noteiktajām iedzīvotāju 

vajadzībām un projektu 

idejām 

2.1.3. Projektam piešķir 0 (nulle) punktu, ja aprakstā nav 

atsauces uz SVVA Stratēģijas 1.4. sadaļā nosauktu 

iedzīvotāju vajadzību/ projekta ideju, ko risina/īsteno 

konkrētais projekts un/vai ja aprakstā nav detalizēti pamatota 

projekta idejas sasaiste ar Stratēģijas 1.4. sadaļā 

noteiktajām iedzīvotāju vajadzībām un projektu idejām. 

0 

2.2. Inovāciju kritērijs  
 
Vērtēts tiek 
saskaņā ar 
stratēģijas 2.3. 
sadaļas tabulu, ja 
atbilst inovāciju 
kritērijam, projekts 

Oriģinalitāte (jauns vai būtiski 

uzlabots pakalpojums, 

produkts) 

2.2.1. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir 

detalizēts pamatojums, kas atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas 

tabulas inovāciju kritērija aprakstam. Aprakstā ar statistikas 

un cita veida datiem pamatots, ka piedāvātais risinājums līdz 

šim nav bijis pieejams VRG teritorijā, detalizēti aprakstīta tā 

oriģinalitāte, aprakstīts, kādas sabiedrības/uzņēmuma 

0/2 

B.3.1. 



 

saņem 2 punktus 
(izpildīties var 
vairāki inovācijas 
kritēriji, un iegūtos 
punktus summē 
kopā) 
 

vajadzības tas risina, ar ko piedāvātais risinājums atšķiras no 

esošajiem. 

2.2.2. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma 

B.3. sadaļā ir veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts 

inovācijas pamatojums vai  

ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un 

B.3.1. sadaļā ir daļēji/ vāji sniegts pamatojums (nesatur 

konkrētus datus), kas nepierāda, ka ideja ir oriģināla. 

Kultūrvēsturiskā mantojuma 

sasaiste ar inovācijām 

2.2.3. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir 

detalizēts pamatojums, kas atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas 

tabulas inovāciju kritērija aprakstam. Aprakstā pamatota 

kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām – 

aprakstīta idejas būtība – kas tiks darīts, kādā veidā, 

iesaistītie materiālie, cilvēku un citi resursi, vajadzības, kuras 

ideja risina, plānotais rezultāts. 

2.2.4. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma 

B.3. sadaļā ir veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts 

inovācijas pamatojums vai 

ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un 

B.3.1. sadaļā ir daļēji/ vāji sniegts pamatojums 

kultūrvēsturiskā mantojuma sasaistei ar inovācijām – daļēji 

izskaidrota idejas būtība, kas nepierāda kultūrvēsturiskā 

mantojuma sasaisti ar inovācijām. 

0/2 



 

Ražojumu/ 

pakalpojumu/aktivitāšu 

sasaiste ar zinātni un 

pētniecību 

2.2.5. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un B.3.1. sadaļā ir 

detalizēts pamatojums, kas atbilst Stratēģijas 2.3. sadaļas 

tabulas inovāciju kritērija aprakstam. Aprakstā ar statistikas 

un cita veida datiem pamatota ražojumu/ 

pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību – 

aprakstīts, kādā veidā projektā tiks iesaistīta zinātne un 

pētniecība, minēti konkrēti plānotie rezultāti, kādas 

sabiedrības/uzņēmuma vajadzības inovatīvais projekts 

risina. 

2.2.6. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma 

B.3. sadaļā ir veikta atzīme “nē” un B.3.1. sadaļā nav sniegts 

inovācijas pamatojums vai 

ja projekta iesnieguma B.3. sadaļā ir veikta atzīme “jā” un 

B.3.1. sadaļā ir daļēji/ vāji sniegts pamatojums, kas 

nepierāda ražojumu/ pakalpojumu/aktivitāšu sasaisti ar 

zinātni un pētniecību. 

0/2 

2.2. kritērijā iegūto punktu summa: 0/6 

3. Kvalitātes kritēriji 

3.1. Projekta mērķis un 

nepieciešamie 

resursi 

Projekta mērķis sasniedzams 

un izmērāms, detalizēti 

aprakstīti nepieciešamie 

resursi 

 

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja: 

3.1.1. projekta mērķī skaidri definēts, sasniedzams rezultāts 

izmērāmā daudzumā un vienībās, definēts, kas konkrēti tiks 

ražots/ izveidots, detalizēti aprakstīts, kādi resursi ir 

nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai (materiālie un 

nemateriālie – izejvielas, projekta īstenotāja zināšanas 

(finanšu un vadības kapacitāte), tehniskais nodrošinājums 

2 

A.3./B.5./B.6 

 



 

(ēkas, zeme), iekārtas u.c.), aprakstīts, kuri no 

nepieciešamajiem resursiem jau ir pretendentam pieejami, 

kā tiks nodrošināti pārējie resursi. 

Projekta mērķis daļēji 

sasniedzams un izmērāms, 

daļēji aprakstīti 

nepieciešamie resursi 

 

3.1.2. Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja projekta mērķa un 

projekta aprakstā ir neprecizitātes, ja no apraksta ir 

saprotams: 

kas tiks veikts projekta ietvaros, kas tiks ražots/ izveidots, 

kāds ir sasniedzamais rezultāts izmērāmā daudzumā un 

vienībās, ražotais produkts vai pakalpojums, resursi, kas 

nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai, raksturota 

nosaukto resursu pieejamība. 

1 

Projekta mērķis nav 

sasniedzams un izmērāms, 

nav aprakstīti nepieciešamie 

resursi 

3.1.3. Projekts saņem kritērijā 0 punktu, ja projekta mērķis 

un sasniedzamais rezultāts nosaukts vispārīgi un no tā nav 

saprotams, kas tiks veikts projekta ietvaros, kas tiks ražots/ 

izveidots, kāds ir sasniedzamais rezultāts, ražotais produkts 

vai pakalpojums, resursi, kas nepieciešami projekta mērķa 

sasniegšanai, nav raksturota nosaukto resursu pieejamība. 

0 

3.2. Projektā veikta 

tirgus izpēte 

 

Projektā detalizēti veikta 

tirgus izpēte un analīze, 

pamatota 

produkta/pakalpojuma 

vajadzība teritorijā 

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja projekta aprakstā ir 

detalizēti aprakstītas visas zemāk minētās kritērija izpildes 

prasības: 

3.2.1. projekta aprakstā ir ietverta detalizēta tirgus izpēte un 

analīze, kas pierāda, kāpēc projekts jāīsteno tieši konkrētajā 

teritorijā; 

3.2.2 detalizēti un pamatoti aprakstīta mērķa grupa jeb 

potenciālo klientu loks (raksturojošie rādītāji – vecums, 

2 

B.6. 



 

dzimums, grupējums, teritoriālais izvietojums, vajadzības, 

tās sasniedzamība u.c.); 

3.2.3. detalizēti aprakstīts konkurences līmenis un 

nozīmīgākie konkurenti, to produktu/ pakalpojumu cenas, 

produkta/ pakalpojuma atšķirība no konkurentu 

piedāvājuma; 

3.2.4. raksturotas konkrētās nozares īpatnības un attīstības 

tendences VRG teritorijā, uzņēmuma attīstības iespējas 

konkrētajā teritorijā. 

Projektā daļēji veikta tirgus 

izpēte un analīze, daļēji 

pamatota 

produkta/pakalpojuma 

vajadzība teritorijā 

Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja projekta aprakstā ir daļēji 

aprakstītas 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4. kritērija izpildes 

prasības vai detalizēti aprakstītas vismaz divas no tām, ja no 

apraksta ir saprotams: 

3.2.5. kādas ir konkrētā tirgus īpatnības un kāpēc projekts 

jāīsteno tieši konkrētajā teritorijā; 

3.2.6. kāda ir plānotā mērķa grupa jeb potenciālo klientu loks 

(minēti raksturojoši rādītāji); 

3.2.7. konkurences līmenis un nozīmīgākie konkurenti, 

produkta/ pakalpojuma atšķirība no konkurentu 

piedāvājuma; 

3.2.8. raksturotas konkrētās nozares īpatnības un attīstības 

tendences VRG teritorijā. 

1 

Nav veikta tirgus izpēte un 

analīze, nav pamatota 

3.2.9. Projekts saņem 0 punktu, ja aprakstā nav minēts vai 

no tā nav saprotams, kāpēc projekts jāīsteno tieši konkrētajā 

0 



 

produkta/pakalpojuma 

vajadzība teritorijā 

teritorijā, kāda ir plānotā mērķa grupa jeb potenciālo klientu 

loks, konkurences līmenis un nozīmīgākie konkurenti, 

produkta/ pakalpojuma atšķirība no konkurentu 

piedāvājuma, nav raksturotas konkrētās nozares īpatnības 

un attīstības tendences VRG teritorijā. 

3.3. Projektā 
aprakstīta 
produkta 
pārdošanas 
stratēģija  
 

 

Projektā detalizēti aprakstīta 

produkta pārdošanas 

stratēģija un plānotie 

ienākumi ir samērīgi pret 

investīciju 

Projekts saņem 2 punktus, ja aprakstā ir detalizēti 

aprakstītas visas zemāk uzskaitītās kritērija izpildes 

prasības: 

3.3.1. produkta/ pakalpojuma cenu politika un plānotais 

patēriņš, apgrozījuma raksturs; 

3.3.2. produkta/ pakalpojuma sniegšanas/ piegādes vieta un 

veids; 

3.3.3. klientu apkalpošana (darbaspēks, 

programmnodrošinājums u.c.); 

3.3.4. mārketinga aktivitātes noieta sekmēšanai un virzīšanai 

tirgū un to paredzamie rezultāti; 

3.3.5. preces vai pakalpojuma iespējamā attīstība, 

uzlabošana. 

2 

B.6. 

Projektā daļēji aprakstīta 

produkta pārdošanas 

stratēģija un /vai plānotie 

ienākumi nav samērīgi pret 

investīcijām 

Projekts saņem 1 punktu, ja aprakstā ir daļēji aprakstītas 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5. kritērija izpildes prasības 

vai detalizēti aprakstītas vismaz divas no tām, ja no apraksta 

ir saprotams: 

3.3.6. kā veidosies produkta/ pakalpojuma cenu politika un 

kāds būs apgrozījuma raksturs; 

1 



 

3.3.7. produkta/ pakalpojuma sniegšanas/ piegādes vieta un 

veids; 

3.3.8. kā tiks organizēta klientu apkalpošana; 

3.3.9. kādas mārketinga aktivitātes ir plānotas. 

Nav aprakstīta produkta 

pārdošanas stratēģija un/ vai 

plānotie ienākumi nav 

samērīgi pret investīcijām 

3.3.11. Projekts saņem 0 punktu, ja aprakstā nav minēts, kā 

veidosies produkta/ pakalpojuma cenu politika un kāds būs 

apgrozījuma raksturs, produkta/ pakalpojuma sniegšanas/ 

piegādes vieta un veids, kā tiks organizēta klientu 

apkalpošana, kādas mārketinga aktivitātes ir plānotas. 

0 

3.4. Projekta risku 

analīze 

Projekta riski ir pilnībā 

izvērtēti atbilstoši projekta 

darbības nozarei un 

raksturotas to novēršanas 

iespējas 

Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja ir sniegta visa zemāk 

minētā informācija: 

3.4.1. nosaukti iespējamie ar minēto nozari un projekta 

īstenošanu saistītie riski; 

3.4.2. raksturoti visi aprakstā nosauktie riski (kā katras 

minētais risks ietekmē projekta mērķa sasniegšanu), 

novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība (augsta, vidēja, 

zema); 

3.4.3 uzskaitītas aktivitātes visu norādīto un raksturoto risku 

samazināšanai un/vai novēršanai (konkrētas darbības), kā 

arī riska seku novēršanai. 

2 

B.6. 

Projekta riski ir daļēji izvērtēti 

atbilstoši projekta darbības 

3.4.4. Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja izpildītas divas no 

trim kritēriju izpildes prasībām (3.4.1., 3.4.2., 3.4.3.) vai visas 

trīs prasības ir aprakstītas daļēji, ja no sniegtās informācijas 

saprotams, kādi ir iespējamie riski, cik lielā mērā tie ietekmē 

1 



 

nozarei, daļēji raksturotas to 

novēršanas iespējas 

projekta mērķa sasniegšanu, kā tos var novērst. Nav sniegta 

detalizēta informācija par katra riska konkrēto ietekmi uz 

projekta mērķa sasniegšanu un/vai konkrētiem attiecīgo 

risku novēršanas pasākumiem. 

Projekta riski nav izvērtēti un/ 

vai nav izvērtēti atbilstoši 

projekta nozarei, un nav 

raksturotas to novēršanas 

iespējas 

3.4.5. Projekts saņem 0 punktu, ja nav uzskaitīti un raksturoti 

iespējamie ar konkrēto nozari saistītie riski, to novēršanas 

pasākumi un/ vai raksturotie riski nosaukti vispārīgi, nav 

raksturoti to novēršanas pasākumi, nav saistīti ar konkrēto 

nozari. 

0 

3.5. Projekta ilgtspēja  Plānotās aktivitātes ir skaidri 
definētas un nodrošinās 
kvalitatīvu rezultātu un tā 
dzīvotspēju pēc projekta 
realizācijas 

Projekts saņem 2 punktus, ja tā apraksts atbilst abām zemāk 

uzskaitītajām izpildes prasībām: 

3.5.1. katra projekta aktivitāte ir precīzi definēta un 

aprakstīta, minēts izmērāms rezultāts, kas katras projekta 

darbības rezultātā tiks sasniegts (norādīts darbības 

nosaukums, izpildītāji, iesaistītās puses un darbības 

veikšanai nepieciešamie resursi, to skaits un mērvienība, kā 

un kur darbība tiks veikta, sagaidāmais rezultāts no 

aktivitātes veikšanas jeb aktivitātes mērķis), laika grafikā 

aktivitātes ir saplānotas loģiskā secībā un ir izpildāmas 

noteiktajā laika periodā; 

3.5.2. skaidri aprakstīts, kādā veidā katra aktivitāte veicina 
projekta mērķa sasniegšanu, no apraksta ir nepārprotami 
skaidrs, ka projekta mērķis nevar tikt sasniegts bez kādas no 
minētajām aktivitātēm; 
3.5.3. detalizēti aprakstīta projekta dzīvotspēju pēc tā 
realizācijas: 
3.5.3.1. detalizēti aprakstīta projekta dzīvotspēja tā 
īstenošanas laikā, uzraudzības periodā (5 gadi). 

2 

B.5./B.6./B.15 

 



 

3.5.3.2. pamatota projekta dzīvotspēja projekta uzraudzības 
periodā (uzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta 
ieviešanas, izņemot darbinieku produktivitātes kāpināšanas 
projektus – šādiem projektiem uzraudzības periods ir 18 
mēneši). 
 

Plānotās aktivitātes daļēji 

definētas un daļēji nodrošinās 

kvalitatīvu rezultātu un tā 

dzīvotspēju pēc projekta 

realizācijas 

Projekts saņem 1 punktu, ja tā aprakstā daļēji definētas 

izpildes prasības (3.5.1., 3.5.2., 3.5.3.), ja no sniegtās 

informācijas ir saprotams: 

3.5.4. kādas aktivitātes ir plānotas projekta ietvaros, kādā 

veidā aktivitātes tiks veiktas, kāds ir katras aktivitātes mērķis/ 

rezultāts, laika grafikā aktivitātes ir saplānotas loģiskā secībā 

un ir izpildāmas noteiktajā laika periodā; 

3.5.5. kādā veidā aktivitātes veicina projekta mērķa 

sasniegšanu; 

3.5.6. kā projekts funkcionēs tā īstenošanas laikā, 

uzraudzības periodā un pēc uzraudzības perioda. 

1 

Plānotās aktivitātes nav 

definētas un nenodrošinās 

kvalitatīvu rezultātu un tā 

dzīvotspēju pēc projekta 

realizācijas 

3.5.7. Projekts saņem 0 punktu, ja aprakstā nav norādīts, 

kādas aktivitātes ir plānotas projekta ietvaros, kādā veidā 

aktivitātes tiks veiktas, kāds ir katras aktivitātes mērķis/ 

rezultāts, laika grafikā aktivitātēm nav loģiskas secības/ 

projekta aktivitātes neietekmē projekta mērķa sasniegšanu, 

kādā veidā aktivitātes veicina projekta mērķa sasniegšanu, 

kā projekts funkcionēs tā īstenošanas laikā, uzraudzības 

periodā un pēc uzraudzības perioda. 

0 

3.6. Projektā detalizēti aprakstītas 

aktivitātes publicitātes 

3.6.1. Projekts saņem 2 punktus, ja projekta aprakstā 

minētas konkrētas publicitātes aktivitātes, kas detalizēti 

2 B.13. 



 

Projekta 

publicitātes 

nodrošināšana 

Obligāta prasība 

pievienot 

publicitātes plānu 

(veidlapa 

pieejama  

metodikā)*** 

nodrošināšanai, kas ir 

pamatotas publicitātes plānā, 

norādīti vismaz 2 mediji, kuros 

tiks publicēta informācija 

aprakstītas publicitātes plānā (saskaņā ar veidlapu ir sniegta 

visa prasītā informācija), ir minēti vismaz 2 mediji (viens no 

tiem biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” mājas 

lapa www.rezeknespartneriba.lv ), kuros tiks publicēta 

informācija, nodrošinot publicitāti vismaz VRG teritorijas 

mērogā. 

Izvērtējot kritēriju, tiks pievērsta uzmanība arī projekta 

pieteikuma veidlapas B.9. sadaļā “Projekta kopējās un 

attiecināmās izmaksas” nosauktajām sabiedrisko attiecību 

izmaksām, to sasaistei ar aprakstu un publicitātes plānu. 

Metodikā pielikums 

Nr.1 

 

Projektā daļēji aprakstītas 

aktivitātes projekta 

publicitātes nodrošināšanai, 

kas ir daļēji pamatotas 

publicitātes plānā, norādīti 

vismaz 2 mediji, kuros tiks 

publicēta informācija 

3.6.2. Projekts saņem 1 punktu, ja projekta aprakstā un/vai 

publicitātes plānā trūkst aktivitāšu apraksta (piemēram, tās ir 

nosauktas, bet nav nosaukts, kur tiks publikācijas izvietotas, 

kādā laika posmā, ko sekmēs minētā publicitātes aktivitāte 

utt.), ir minēti vismaz 2 mediji, kuros tiks publicēta 

informācija. 

Izvērtējot kritēriju, tiks pievērsta uzmanība arī projekta 

pieteikuma veidlapas B.9. sadaļā “Projekta kopējās un 

attiecināmās izmaksas” nosauktajām sabiedrisko attiecību 

izmaksām, to sasaistei ar aprakstu un publicitātes plānu. 

1 

Projektā nav aprakstītas 

aktivitātes projekta 

publicitātes nodrošināšanai, 

nav pamatotas publicitātes 

plānā, nav norādīti vismaz 2 

3.6.3. Projekts saņem 0 punktu, ja publicitātes plāns nav 

pievienots vai/un nav norādīti vismaz 2 mediji, kuros tiks 

publicēta informācija. 

0 

http://www.rezeknespartneriba.lv/


 

mediji, kuros tiks publicēta 

informācija 

4. Specifiskie kritēriji 

4.1. 

Projekta darbības 

virziens 

 

Papildus 2 

punktus saņem 

projekts, kas 

sekmē vietējo 

izejvielu/ 

izejmateriālu 

izmantošanu 

pārstrādē*** 

 

 

!Ja projektu 

plānots īstenot 

vairākās nozarēs, 

punktus 

nesummē, 

piešķirot lielāko 

punktu skaitu 

Ražošana/ lauksaimniecības 

produktu pārstrāde 

4.1.1. Pretendentam kritērijā piešķir 2 punktus, ja tas plāno 

īstenot projektu ražošanas vai lauksaimniecības produktu 

pārstrādes jomā, projekta aprakstā norādītās aktivitātes 

pamato darbības virzienu. 

Lauksaimniecības produktu pārstrādei jāatbilst Komisijas 

2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam 2. panta 1. punkta "b" 

apakšpunktā sniegtajai definīcijai. 

2 

A.1./B.1./B.5./B.6./B.8./

B.9./C. 

 

Pakalpojumu sniegšana 

4.1.2. Pretendentam kritērijā piešķir 1 punktu, ja tas plāno 

īstenot projektu pakalpojumu sniegšanas jomā, projekta 

aprakstā norādītās aktivitātes pamato darbības virzienu. 

1 

Cits darbības virziens 4.1.3. Pretendentam kritērijā piešķir 0 punktu, ja projekta 

plānotais darbības virziens neparedz ražošanu/ 

lauksaimniecības produktu pārstrādi vai pakalpojumu 

sniegšanu. 

0 

Papildus kritērijs: 

Projekts sekmē vietējo 

izejvielu/ izejmateriālu 

izmantošanu pārstrādē 

Projekts saņem papildus 2 punktus, ja aprakstā norādīts, 

kādas konkrēti vietējas izcelsmes izejvielas/ izejmateriāli tiks 

izmantoti, kādā veidā un no kurienes tie tiks iegūti, un ja 

projekta iesniegumam pievienots dokuments/ -i brīvā formā, 

kurš/ -i apliecina produktu un izejvielu izcelsmi (t.sk., līgumi, 

vienošanās, nodomu protokoli. 

0/2  

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV


 

 !Nosacījumu, par kuriem tiek piešķirti papildus punkti, izpilde 

tiks pārbaudīta projekta uzraudzības periodā. 

4.2. Projekta rezultātā 

jaunradīto darba 

vietu skaits 

(obligāti 

saglabājot 

esošās)*** 

Projekta rezultātā tiek radītas 

vismaz 2 darba vietas 

4.2.1. Projektam piešķir 2 punktus, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.4./ B.4.1. sadaļā pretendents ir izvēlējies “jaunas 

darba vietas radīšana”, pieteikumā norādot, ka tiks radītas 2 

vai vairāk darba vietas. Dati tiek pārbaudīti pēc B.4./ B.4.1. 

sadaļā sniegtās informācijas, rēķinot starpību starp norādīto 

rezultātu ailē “Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas” 

un sākotnējo vērtību ailē “Pēdējā noslēgtā gadā pirms 

projekta iesniegšanas”. Finanšu plānā (C sadaļā) ir plānoti 

izdevumi algu un nodokļu nomaksai (atbilstoši saimnieciskās 

darbības formai). 

2 

B.4./C. 

Projekta rezultātā tiek radīta 1 

darba vieta 

4.2.2. Projektam piešķir 1 punktu, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.4./ B.4.1. sadaļā pretendents ir izvēlējies “jaunas 

darba vietas radīšana”, pieteikumā norādot, ka tiks radīta 1 

darba vieta. Dati tiek pārbaudīti pēc B.4./ B.4.1. sadaļā 

sniegtās informācijas, rēķinot starpību starp norādīto 

rezultātu ailē “Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas” 

un sākotnējo vērtību ailē “Pēdējā noslēgtā gadā pirms 

projekta iesniegšanas”. Finanšu plānā (C sadaļā) ir plānoti 

izdevumi algu un nodokļu nomaksai (atbilstoši saimnieciskās 

darbības formai). 

1 

Netiek radītas darbavietas un/ 

vai finanšu plānā (C sadaļā) 

nav plānoti izdevumi algu un 

nodokļu nomaksai (atbilstoši 

4.2.3. Projektam piešķir 0 punktu, ja projekta iesnieguma 

veidlapas B.4./ B.4.1. sadaļā pretendents nav izvēlējies 

“jaunas darba vietas radīšana” un/ vai finanšu plānā (C 

sadaļā) nav plānoti izdevumi algu un nodokļu nomaksai 

(atbilstoši saimnieciskās darbības formai). 

0 



 

saimnieciskās darbības 

formai) 

4.3. Projekta rezultātu 

noslodze 

Projekta rezultātam nav 

izteikts sezonāls raksturs 

Projektā sniegts pamatojums par plānoto projekta rezultātu 

noslodzi gada griezumā, projektam nav izteikti sezonāls 

raksturs. Finanšu plānā (C sadaļā)  ir plānots neto 

apgrozījums visa kalendārā gada griezumā. 

2 

B.4./C. 
Projekta rezultātam izteikts 

sezonāls raksturs 

Projektā nav sniegts pamatojums par plānoto projekta 

rezultātu noslodzi gada griezumā un/vai projektam piemīt 

sezonāls raksturs. Finanšu plānā (C sadaļā) nav plānots neto 

apgrozījums visa kalendārā gada griezumā. 

0 

4.4. Projekts tiek 

īstenots kā 

kopprojekts 

 

 

Projekts tiek īstenots kā 

kopprojekts ar citu juridisku 

personu vai projektu īsteno 

atbilstīga kooperatīvā 

sabiedrība 

4.4.1. Projekts kritērijā saņem 2 punktus, ja projekta 

iesnieguma A.2. sadaļā ir uzskaitīti kopprojekta dalībnieki un 

projekts atbilst MK noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai 

apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 6.4. 

apakšpunktam. 

2 

A.2/B.4.1. 

Projekts netiek īstenots kā 

kopprojekts 

4.4.2. Projekts kritērijā saņem 0 punktu, ja projekts neatbilst 

MK noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju”” 6.4. apakšpunktam. 

0 

4.5. Projekts sekmē 

iespējas citu 

pakalpojumu un 

produktu 

Projekta aktivitātes pierāda 

iespējas citu 

pakalpojumu/produktu 

4.4.1. Projekts saņem kritērijā 2 punktus, ja ir sniegts 

detalizēts un saprotams apraksts, kā projekta ieviešana 

sekmē citu pakalpojumu/produktu ražotāju piedāvājuma 

attīstību VRG teritorijā – kādi ir ieguvumi un iespējas citām 

2 

B.6./B.15 



 

piedāvājumu 

attīstībai 

piedāvājuma attīstībai VRG 

teritorijā 

organizācijām un komersantiem VRG teritorijā no konkrētā 

projekta ieviešanas (vai ir iespējas sadarboties, piedāvāt 

savu produkciju/pakalpojumus utt.), minēti konkrēti piemēri. 

Projekta aktivitātes pierāda 

iespējas citu 

pakalpojumu/produktu 

piedāvājuma attīstībai ārpus 

VRG teritorijas 

4.4.2. Projekts saņem kritērijā 1 punktu, ja ir sniegts 

detalizēts un saprotams apraksts, kā projekta ieviešana 

sekmē citu pakalpojumu/produktu ražotāju piedāvājuma 

attīstību ārpus VRG teritorijas – kādi ir ieguvumi un iespējas 

citām organizācijām un komersantiem ārpus VRG teritorijas 

no konkrētā projekta ieviešanas (vai ir iespējas sadarboties, 

piedāvāt savu produkciju/pakalpojumus utt.), minēti konkrēti 

piemēri. 

1 

Projekta aktivitātes nepierāda 

iespējas citu 

pakalpojumu/produktu 

piedāvājuma attīstībai 

4.4.3. Projekts saņem kritērijā 0 punktu, ja projekta ieviešana 

nesekmē citu pakalpojumu/produktu piedāvājumu attīstību. 

0 

4.6. Projekta ietekme 
uz rezultātu 
rādītājiem  
 

Projekts izpilda vismaz divus 

rezultātu rādītājus 

4.6.1. Projekts kritērijā saņem 2 punktus, ja projekta 

iesnieguma B.4./ B.4.1. sadaļā, ailē “Atbilstošie vietējās 

rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā 

minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību”, ir norādīti 

vismaz divi Stratēģijas 3.1. nodaļā nosauktie sasniedzamie 

rezultātu rādītāji: 

• tiek radīts jauns vai uzlabots esošais produkts un/vai 
pakalpojums VRG teritorijā,  

• radītas jaunas darba vietas (izpildot šo kritēriju, tam ir 
jābūt atspoguļotam arī B.4./ B.4.1. sadaļā “jaunas 
darba vietas radīšana”) un finanšu plānā (C sadaļā), 

• saglabātas esošās darba vietas, 

2 

Stratēģijā (3.1. nodaļa) 

 

B.4., C. 

 

Metodikā pielikums Nr. 

2 



 

• izveidota vai labiekārtota tirdzniecības vieta. 
 

Projekts izpilda vienu 

rezultātu rādītāju 

4.6.2. Projekts kritērijā saņem 1 punktu, ja projekta 

iesnieguma B.4./ B.4.1. sadaļā, ailē “Atbilstošie vietējās 

rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā 

minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību”, ir norādīts 

viens no Stratēģijas 3.1. nodaļā nosauktajiem 

sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem: 

• tiek radīts jauns vai uzlabots esošais produkts un/vai 
pakalpojums VRG teritorijā,  

• radītas jaunas darba vietas (izpildot šo kritēriju, tam ir 
jābūt atspoguļotam arī B.4./ B.4.1. sadaļā “jaunas 
darba vietas radīšana”) un finanšu plānā (C sadaļā), 

• saglabātas esošās darba vietas, 

• izveidota vai labiekārtota tirdzniecības vieta. 
 

1 

Projekts neizpilda nevienu 

rezultātu rādītāju 

4.6.3. Projekts kritērijā saņem 0 punktu, ja projekta 

iesnieguma B.4./ B.4.1. sadaļā, ailē “Atbilstošie vietējās 

rīcības grupas sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā 

minētie sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību”, nav norādīts 

neviens no Stratēģijas 3.1. nodaļā nosauktajiem 

sasniedzamajiem rezultātu rādītājiem. 

0 

Maksimālais kopējais punktu skaits (bez papildus punktiem 4.1. kritērijā): 34 

Minimālais punktu skaits, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 14 

 
* Radīta darba vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, 

vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu 
darbinieku tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 



 

**Sociāli mazaizsargāta persona – personas ar invaliditāti, personas virs darbaspējas vecuma, pirmspensijas vecuma personas, jaunieši vecumā no 15-25 
gadiem, ģimenes ≥ 3 bērni, ilgstošie bezdarbnieki, personas, kas atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm u.c.). 
 
*** Kritērijos (Nr. 3.6.; 4.1.; 4.2.) minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas un uzraudzības laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt 

piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.  

 
Gadījumos, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits, projekti atbalstīšanas secībā sarindojami pēc punktu skaita šādos 
rādītājos: 

1. Projekts, kura īstenošanas teritorijā (pagasts/pilsēta) ir vismazāk iesniegto projektu skaits kopā konkrētās kārtas un rīcības ietvaros. Papildus 
projektam piešķir 0,01 punktus. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs.  

2. 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 projekta kopējo izmaksu summu). Rezultāts atspoguļojams ar 2 zīmēm aiz 
komata. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek ņemts vērā nākamais kritērijs. 

3. Projekta realizācijas vietas (pagasts/pilsēta) iedzīvotāju skaits/pieprasīto ELFLA finansējumu x100 (iedzīvotāju skaita dati tiek skatīti uz 
projekta iesniegšanas 1.datumu (PMLP)). Papildus projektam piešķir 0,01 punktus (projekta realizācijas vietai ar lielāku iedzīvotāju skaitu).  

 
Vērtēšanas 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. Skaidrojuma nesaņemšanas gadījumā 
vērtēšanas komisija patur tiesības piešķirt mazāku punktu skaitu bez skaidrojuma palikušam kritērijam. 

 

 
Detalizēts kritēriju izpildes skaidrojums pieejams projektu vērtēšanas metodikā  ŠEIT 

 
 
 

Pasākumu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi, projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai atrodami LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv (sadaļā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-
virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235). 

 

http://www.rezeknespartneriba.lv/images/Dokumenti/PROJEKTU_KONKURSS/6.kartai/Projektu_vertesanas_metodika_2018_grozijumi.pdf
http://www.lad.gov.lv/
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

