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Biedrība SATEKA  izsludina atklātu pirmās kārtas projektu 
iesniegumu pieņemšanu 

www.sateka.lv

Biedr ba “SATEKA” 
izsludina atkl tu pirm s 
k rtas projektu iesniegumu 
pieņemšanu Latvijas Lau-

ku att st bas programmas 
2014.-2020.gadam pas kuma 
„Atbalsts LEADER viet jai 
att st bai (sabiedr bas virz ta 
viet j  att st ba)” apakšpas -

kum  „Darb bu stenošana 
saskaņ  ar SVVA strat ģiju”, 
atbilstoši Ministru kabineta 
2015.gada 13.oktobra notei-
kumiem Nr.590 „Valsts un 
Eiropas Savien bas atbalsta 
piešķiršanas k rt bai lau-

ku att st bai apakšpas kum  
„Darb bu stenošana saskaņ  
ar sabiedr bas virz tas viet j s 

att st bas strat ģiju””. 
Projektu iesniegumi pap ra 

form  divos eksempl ros un 
t  elektronisko kopiju, kas ie-
rakst ta r j  datu nes j  (ja to 
neiesniedz Lauku atbalsta die-
nesta Elektronisk s pieteikšan s 
sist m  (EPS) vai  elektronis-
ka dokumenta veid , parakst ts 
ar drošu elektronisko parakstu 
un apliecin tu ar laika z mo-
gu Elek tronisko dokumentu li-
kum  noteiktaj  k rt b , projek-
ta iesniegums nos t ms Lauku 
atbalsta dienestam uz e-pastu 
lad@lad.gov.lv.) j iesniedz bie-
dr bas „SATEKA” biroj : be u 
iel  17, Gulbene, Gulbenes no-
vads, LV-4401, t lr. 26330257, 

29177019. 
Ar sabiedr bas virz tas viet -

j s att st bas strat ģiju, m r iem, 
r c b m, pl notaj m darb b m, 
projektu v rt šanas krit ri-
jiem un minim lo punktu skaitu 
pozit va atzinuma sa emšanai 
var iepaz ties biedr bas „SATE-
KA” biroj : be u iel  17, Gul-
bene, Gulbenes novads, LV-
4401. Inform cija par projektu 
konkursu pieejama Lauku atbals-
ta dienesta m jas lap  www.lad.
gov.lv  un biedr bas m jas lap   
www.sateka.lv sada  „LEADER 
2014.- 2020.”.  

K o n t a k t i n f o r m c i j a :  
Daiga Gargurne, t lrunis 
26330257; 29177019; e-pasts; 

daiga@sateka.lv. 
1. k rtas projektu iesniegu-

mu pieņemšanas laiks: 
06.04.2016. - 06.05.2016. Darba 
dien s no plkst. 9.00 l dz 16.00.

1. k rtai piešķirtais  
ELFLA publiskais inans -

jums: EUR 794 000. 
R c bai 1.1. EUR  400 000; 
R c bai 1.2. EUR    80 000; 
R c bai 2.1. EUR  157 000; 
R c bai 2.2. EUR  157 000.

Projektu  stenošanas ter-

miņš. 
1.Ja tiek veikta b vniec ba, 

teritorijas labiek rtošana - divi 
gadi no Lauku atbalsta dienesta 
l muma pie emšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprin šanu;

2.Ja projektu steno aktivi-
t t  „Vietas potenci la att st bas 
iniciat vas”  (2.1.R c ba) un 
projekt  paredz ta attiecin mo 
izmaksu poz cija „Ar projektu 
saist t  person la atalgojuma un 
darb bas nodrošin šana” izmak-
sas, kas nep rsniedz l dz 15% 
no projekta kop j s attiecin mo 
izmaksu summa - divi gadi no 
Lauku atbalsta dienesta l mu-
ma pie emšanas par projekta 
iesnieguma apstiprin šanu;

3. P r jiem projektiem to 
stenošanas termi š ir viens gads 

no Lauku atbalsta dienesta l mu-
mam pie emšanas par projekta 
iesnieguma apstiprin šanu. 

SVVA Strat ģiskais 
m rķis: M1 Veicināt ilgtspējī
gas un produktīvas mikro (sīkās) 
un mazās uzņēmējdarbības at
tīstību partnerības teritorijā.

R c ba 1.1.: Mikro (s ko) un 
mazo uz mumu izveidošana 
un esošo att st ba.

Atbalsta apm rs: EUR 400 
000.00 

Atbilstoš  MK Noteikumu 
Nr.590 5.punkt  min t  dar-
b ba: 

5.1.1. jaunu produktu un 
pakalpojumu rad šanai, esošo 

produktu un pakalpojumu at-
t st šanai, to realiz šanai tirg  un 
kvalitat vu darba apst k u rad ša-
nai;

5.1.2. lauksaimniec bas pro-
duktu p rstr dei, to realiz šanai 
tirg  un kvalitat vu darba ap-
st k u rad šanai;

5.1.4. darbinieku produktivi-
t tes k pin šanai;

R c bas apraksts.  
R c bas ietvaros paredz ts atbals-
t t:

-jaunu uz mumu rad šanu 
un esošo uz mumu darb bas 

uzlabošanu, taj  skait  tūrisma 
nozar  un lauksaimniec bas 
produktu p rstr de; jaunu 
(neesošu) produktu un pakalpo-
jumu rad šana, esošo produktu 
un pakalpojumu att st šana un 
to realiz šana tirg , ieskaitot 
viet j s teritorijas sak rtošanu 
pakalpojumu pieejam bai, kvali-
t tei un sasniedzam bai.

Darbību ieviešanai 
paredzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatl dzek u un pro-
grammnodrošin juma ieg de un 
uzst d šana;

-jaunas b vniec bas, b ves 
p rb ves, b ves ier košanas, 
b ves novietošanas un b ves at-
jaunošanas, ja b ve tiek tehniski 
vai funkcion li uzlabota;

-jaunu b vmateri lu ieg de; 
-ar sabiedriskaj m at-

tiec b m saist tas izmaksas, kas 
nepieciešamas produktu un pa-
kalpojumu atpaz stam bas t la 
veidošanai;

-patentu, licenču, autorties bu 
un preču z mju sa emšanas vai 
izmantošanas izmaksas;

-visp r j s izmaksas;

-izmaksas par darbinieku 
dal bu m c b s (kvaliik cijas 
paaugstin šanas apm c bas). 

Darbību īstenošanas vieta: 
biedr bas „SATEKA” darb bas 
teritorij , iz emot ar sabiedris-
kaj m attiec b m saist tas iz-
maksas. Ja projekt  ir paredz ta 
dal ba m c b s darbinieku pro-
duktivit tes k pin šanai, taj s 
var piedal ties ar  rpus bied-
r bas realiz t s viet j s att st bas 
strat ģijas teritorijas. 

LAP 4.- . aktivitātes 9. . . „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

SVVA strat ģiskais 
m rķis: M1 Veicin t ilgtsp j -
gas un produkt vas mikro (s k s) 
un  maz s uz m jdarb bas at-
t st bu partner bas teritorij

R c ba 1.2.: Viet j s pro-
dukcijas realiz cijas vides 
rad šana vai labiek rtošana

Atbalsta apm rs: EUR 80 
000.00

Atbilstoš  MK Noteikumu 

Nr.590 5.punkt  min t  darb -

ba: 5.1.3. t das vides rad šanai 
vai labiek rtošanai, kur  tiek 
realiz ta viet j  produkcija, un 
jaunu realiz cijas veidu ievieša-
nai;

R c bas apraksts.
R c b  paredz ta vides 

rad šana vai labiek rtošana, kur  
tiek realiz ta viet j  produkci-
ja (tirdzniec bas vieta) - tirgus 

vietas iek rtošana, uzlabošana, 
labiek rtošana, k  ar  citu veidu 
viet j s produkcijas tirgus noieta 
sekm šana (piem ram, interneta 
veikala ier košana).

Darbību ieviešanai 
paredzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatl dzek u un pro-
grammu nodrošin juma ieg de 
un uzst d šana;

-jaunas b vniec bas, b ves 

LAP 4.- . aktivitātes 9. . . „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas
SVVA strat ģiskais 

m rķis: M2 Veicin t kvalitat -
vas dz ves vides att st bu un 
att st t pilsonis k s sabiedr bas 
veidošanos un iedz vot ju 
apvien bu darb bu

R c ba 2.1.: Sabiedrisko ak-
tivit šu daž došana Gulbenes 
novada iedz vot jiem

Atbalsta apm rs: EUR 157 
000 .00

Atbilstoš  MK Noteikumu 
Nr.590 5.punkt  min t  darb -

ba: 5.2.2. sabiedrisko aktivit šu 
(tostarp apm c bu un interešu 
klubu, soci l s apr pes vietu, 
kult ras, vides aizsardz bas, 
sporta un citu br v  laika pa-
vad šanas veidu) daž došanai.

R c bas apraksts.
R c bas ietvaros pl notaj m 

darb b m tiks atbalst ta apr koju-

SVVA strat ģiskais 
m rķis: M2 Veicin t kvalitat -
vas dz ves vides att st bu un 
att st t pilsonis k s sabiedr bas 
veidošanos un iedz vot ju 
apvien bu darb bu

R c ba 2.2.: Viet j s teri-
torijas un objektu sak rtošana 
pakalpojumu pieejam bai, kvali-
t tei un sasniedzam bai

Atbalsta apm rs: EUR 157 
000.00

Atbilstoš  MK Noteikumu 
Nr.590 5.punkt  min t  dar-

b ba: 5.2.1. viet j s teritorijas, 
tostarp dabas un kult ras objek-
tu, sak rtošanai, lai uzlabotu pa-
kalpojumu pieejam bu, kvalit ti 
un sasniedzam bu;

R c bas apraksts.
R c bas ietvaros paredz ts 

atbalst t partner bas teritorijas 
apdz voto vietu publisko infra-
strukt ru un kult ras manto-

juma infrastrukt ru, kuras ne-
pieciešam ba ir apstiprin ta ar 
apdz vot s vietas iedz vot ju 
vajadz bu apzin šanu (ciema vai 
apkaimes l men ). Priekšroka š s 
r c bas ietvaros tiks dota projek-
tiem, kas papildina uz m jdar-
b bas vajadz bas t risma nozar , 
k  ar  v rstas uz materi l  vai ne-
materi l  kult rv sturisk  man-
tojuma saglab šanu un populari-
z šanu (t.sk. muzeji, muižas, 

p rb ves, b ves ier košanas, 
b ves novietošanas un b ves at-
jaunošanas, ja b ve tiek tehniski 
vai funkcion li uzlabota, izmak-
sas;

-jaunu b vmateri lu ieg des 
izmaksas; 

-internetveikala izveide;
-patentu, licenču, autorties bu 

un preču z mju sa emšanas vai 
izmantošanas izmaksas;

-visp r j s izmaksas.
Darbību īstenošanas vieta: 

biedr bas „SATEKA” darb bas 
teritorij , t pat viet j s pro-
dukcijas tirdzniec bas vieta var 
tikt ier kota ar  rpus biedr bas 
„SATEKA” darb bas teritorijas- 
pils t s, kur s iedz vot ju skaits 
ir liel ks par 15 000 (iz emot 
R gu).

ma ieg de sabiedrisko aktivit šu, 
sporta, kult ras, m žizgl t bas un 
soci lo pakalpojumu att st bai, 
vides aizsardz bas aktivit t m, 
k  ar  infrastrukt ras izveide 
sporta un kult ras objektos, kuras 
nepieciešam ba ir apstiprin ta ar 
apdz vot s vietas iedz vot ju va-
jadz bu apzin šanu. Priekšroka 
tiks dota projektiem, kuri tiks 
stenoti iepriekš j  pl nošanas 

period  izveidot s telp s vai iz-
mantojot iepriekš j  pl nošanas 
perioda izveidoto/uzlaboto infra-
strukt ru.

Darbību ieviešanai 
paredzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatl dzek u ieg de 
un uzst d šana; 

-jaunas b vniec bas, b ves 
p rb ves, b ves ier košanas, 
b ves novietošanas, b ves at-

jaunošanas un b ves restaur ci-
jas izmaksas; 

-b vmateri lu izmaksas; 
-teritorijas labiek rtošanas 

izmaksas; 
-m c bu izmaksas; 
-ar sabiedriskaj m at-

tiec b m saist tas izmaksas;, 
-visp r j s izmaksas. 
Darbību īstenošanas vieta: 

biedr bas „SATEKA” darb bas 
teritorij .

pilis, piemi as vietas).
Darbību ieviešanai 

paredzamie ieguldījumi: 
-jaunu pamatl dzek u ieg de 

un uzst d šana; 
-jaunas b vniec bas, b ves 

p rb ves, b ves ier košanas, 
b ves novietošanas, b ves at-
jaunošanas un b ves restaur ci-
jas izmaksas; 

-b vmateri lu izmaksas; 
-teritorijas labiek rtošanas 

izmaksas; 
-ar projektu saist t  person -

la atalgojuma izmaksas; 
-m c bu izmaksas; 
-ar sabiedriskaj m at-

tiec b m saist tas izmaksas; 
-visp r j s izmaksas. 
Darb bu stenošanas vieta: 

biedr bas „SATEKA” darb bas 
teritorij .



PROJEKTU V RT ŠANA KRIT RIJI2 marts

www.sateka.lv

Projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai . .
Nr. Kritērijs Vērtējums  

(0-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu1 
Komentāri 

2.8. 

Darbinieku apmācība:  
apmācības licencētā/ akreditētā 
iestādē, iegūstot apliecību/ 
sertifikātu.  
 

Par katru apmācāmo - 2 punkti 
Projekta iesniegšanas brīdī vēlams iesniegt 
nodoma protokolu ar apmācību veicēju par 
apmācību norises laiku, vietu un apmācāmo 
uzskaitījumu. 

B.4. 

B.6. 

B.15.  

2.9. 
Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju VRG 
teritorijā  

B.3. 

B.3.1.  

Atbilstību jauninājumam/inovācijai nosaka pēc SVVA stratēģijas 2.3.sadaļā „Inovatīvo risinājumu identificēšana un atbilstības 
kritēriji to noteikšanai” noteiktajiem kritērijiem.  

Saņemto punktu skaits 
2.3.sadaļas kritērijos 

Vērtējums 

≥6 2 

45 1.5 

23 1.0 

1 0.5 

0 0 
 

Inovāciju vērtēšanas nosacījumi 
Inovāciju kritērijs Apraksts Maksimālie 

punkti 

Oriģinalitāte/ 
produkta inovācija 

Netradicionāli risinājumi vietējās teritorijas attīstības veicināšanai 
un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā 
teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu 
prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem. Produkta/ 
pakalpojuma inovācija (jauninājums) jāvērtē biedrības „SATEKA” 
darbības teritorijas griezumā.  4 
4- produkts/pakalpojums ir oriģināls, līdz šim nav bijis pieejams 
VRG teritorijā (Gulbenes novadā), tas veidots tikai no vietējiem 
resursiem; 
2- produkts/pakalpojums ir bijis pieejams, taču tam ir veikts 
uzlabojums, radīta pievienotā vērtība 

0-Produkts/pakalpojums nav jauninājums teritorijā  

Resursu izmantošanas 
efektivitāte 

Risinājumi vietējās teritoriju attīstībai, kas balstās uz vietējiem 
resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konkrētās 
problēmas Ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā ir 
izmantoti vismaz 50% vietējo resursu. 

2 

2- Produkta ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā izmanto 
vairāk kā 80% vietējo resursu. Sniegts detalizēts izmantoto resursu 
apraksts;  
1-Produkta ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā izmanto no 
51%-79% vietējo resursu. Sniegts daļējs izmantoto resursu apraksts; 
0-Ražošanas procesā vai pakalpojumu sniegšanā izmanto mazāk kā 
50% vietējo resursu. Nav izmantoto resursu apraksts.   

Tirgus inovācija 

Jauna tirgus atklāšana - produkta ieviešana jaunā tirgū vai tirgus 
segmentā   

2 

2- Produkts/ pakalpojums ir iegājis jaunā tirgū vai tirgus segmentā 

aprakstīts jaunais tirgus vai tā segments 

1- Produkts/ pakalpojums ir daļēji apguvis jaunu tirgu vai tā 
segmentu. Ir daļējs apraksts par  produkta/ pakalpojuma tirgus 
piedāvājuma uzlabojumu  
0-produkts/pakalpojums nav ieviests jaunā tirgū vai tā segmentā, vai 
nav nepieciešamība to iesviest jaunā tirgū 

Partnerība 

Risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru/jomu 
kopdarbu un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā 

2 

2- produkts/pakalpojums radīts sadarbības (partnerības) rezultātā. 
Aprakstīta sadarbība, norādīta mijiedarbība teritorijas attīstībā. 

Veicināta sadarbība starp partnerības teritorijā esošajiem 
uzņēmējiem.  
0,5- projekts veicina partnerību (sadarbību) starp dažādu VRG 
teritoriju uzņēmējiem 

0-Projekts neveicina partnerību (sadarbību) 
 

                                                           
Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.1

Nr. Kritērijs Vērtējums  
(0-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu1 
Komentāri 

1. Projekta atbilst ba SVVA strat ģijai un norād tajai r c bai 
Ja kritērijā tiek saņemts vērtējums „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un 
tālāk netiek vērtēts. 

1.1. Projekts ir izstrādāts, 
pamatojoties uz VRG 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju, un tas atbilst 
norādītajai rīcībai  
(atzīmē ar X) 

Atbilst   

 

 

Neatbilst2
    

2. KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

2.1. 
Projekta iesniegumam pievienoti 

visi nepieciešamie dokumenti 

Ir iesniegti visi 
dokumenti 2 

D.1. 
 Nav iesniegti visi 

dokumenti3
 

0 

2.2. 

Aprakstīts saražotais produkts, 
sniegtais pakalpojums, aprakstīts 

ražošanas process vai 
pakalpojuma sniegšanas norise. 

 

2- Aprakstīts produkta/pakalpojums, sniegta 
objektīva un pilnīga  informācija par ražošanas 
procesu vai pakalpojuma sniegšanas norisi; 
1,5-Daļēji aprakstīts produkta/ pakalpojums, 
sniegta daļēja informācija par ražošanas 

procesu vai pakalpojuma sniegšanas norisi; 
1-Daļēji aprakstīts produkts vai pakalpojums, 
bet nav aprakstīts ražošanas process vai 
pakalpojuma sniegšanas norise; 
0,5 – projektā tikai pieminēts saražotais 
produkts vai sniedzamais pakalpojums; 
 0-Nav aprakstīts saražotais 
produkts/pakalpojums. 

B.6.1. 
 

2.3. 

Aprakstītas raksturojošas 
iezīmes un atšķirība no 

esošajiem vai potenciālajiem 
konkurentiem. 

 

2- Aprakstītas raksturojošās iezīmes un 
atšķirības no esošajiem vai potenciālajiem 
konkurentiem. Ir veikta konkurentu darbības 
izpēte (norādītas produkta vai pakalpojuma 
priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem, 
norādīta produkta/pakalpojuma konkurētspēja); 
1,5- Daļēji aprakstītas raksturojošās iezīmes un 
atšķirības no esošajiem vai potenciālajiem 
konkurentiem. Daļēji veikta konkurentu 
darbības izpēte (norādīta neliela informācija 
par produkta vai pakalpojuma priekšrocībām 
salīdzinājumā ar konkurentiem, daļēji norādīta 
produkta/pakalpojuma konkurētspēja); 
1-Daļēji aprakstītas raksturojošās iezīmes un 
atšķirības no esošajiem vai potenciālajiem 
konkurentiem. Nav veikta konkurentu darbības 
izpēte (nav norādīta informācija par produkta 
vai pakalpojuma priekšrocībām salīdzinājumā 
ar konkurentiem, daļēji norādīta 
produkta/pakalpojuma konkurētspēja); 
0,5- Nav aprakstītas produkta/pakalpojuma 
raksturojošās iezīmes un atšķirības 
salīdzinājumā ar konkurentiem. Ir pieminēti 
konkurenti, bet nav veikta to izpēte; 
0-Nav aprakstīta produkta/pakalpojuma 
konkurētspēja un priekšrocības pret 
konkurentiem 

B.6.1. 
 

                                                           
Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.1
Ja projektu vērtēšanas 1.kritērijā „Projekta atbilstība SVVA stratēģijai un norādītajai rīcībai” ir saņemts vērtējums 

„Neatbilst”, tad projekts tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts. Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 50.1.1.punktam
3 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 52.punktam   

Nr. Kritērijs Vērtējums  
-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu  
Komentāri 

2.4. 

Nodefinēti un aprakstīti 
nepieciešamie resursi, atļaujas, 

sadarbības partneri (ja 
attiecināms). 

 

2- Ir definēti un aprakstīti nepieciešamie 
resursi, atļaujas un sadarbības partneri. 
Aprakstīts, kā nodrošinās resursu pietiekamību 
produkta ražošanai vai pakalpojuma sniegšanai 
Pievienoti sadarbības līgumi (ja attiecas); 
1,5- Daļēji definēti un aprakstīti nepieciešamie 
resursi, atļaujas un sadarbības partneri. Daļējs 
resursu nodrošinājuma apraksts. Pievienota 
daļa no  sadarbības līgumiem (ja attiecas); 
1-Daļēji definēti un aprakstīti nepieciešamie 
resursi, atļaujas. Nav aprakstīts resursu 
nodrošinājums. Nav aprakstīti sadarbības 
partneri (ja attiecas); 
0,5- Projektā ir pieminēti nepieciešamie 
resursi, atļaujas, partneri, bet nav to apraksts; 
0-Nav sniegta informācija par 
nepieciešamajiem resursiem, atļaujām, 
sadarbības partneriem. 

B.6.1. 
 

2.5. 

Ir apzināts tirgus lielums, 
aprakstīta produkta/pakalpojuma 
pārdošanas stratēģija, t.sk. veikta 
tirgus izpēte, norādīts potenciālo 
pircēju un pakalpojuma ņēmēju 
loks, norādīta informācija, kā 

tiks popularizēts produkts/ 
pakal-pojums. 

Obligāta prasība pievienot 
dokumentācija, kas apliecina, ka 

veikta tirgus izpēte. 
 

2- Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta 
tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo 
pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks 
popularizēts produkts/ pakalpojums); 
1,5- Daļēji aprakstīts saražotās 
produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji 
veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais 
pircēju loks, norādīta neliela informācija kā 
tiks popularizēts produkts /pakalpojums; 
1-Aprakstīts saražotās produkcijas/ 
pakalpojuma noieta tirgus, bet nav veikta tirgus 
izpēte. Nav sniegta informācija par produkta/ 
pakalpojuma popularizēšanu; 
0,5 – daļēji aprakstīts saražotās 
produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav 
veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija 

par produkta/pakalpojuma popularizēšanu;  
0-Nav aprakstīts saražotās produkcijas/ 
pakalpojuma   noieta tirgus 

B.6.1. 

B.15.  

2.6. 

Ražošanas atkritumi ir videi 
draudzīgi un ir aprakstīta šo 
atkritumu apsaimniekošana. 
Obligāta prasība sniegta 

informācija par ražošanas 
atkritumiem un to pārstādes 

apraksts 

2- Ražošanas atkritumi ir videi draudzīgi un ir 
aprakstīta šo atkritumu apsaimniekošana; 
1,5- Ražošanas atkritumi ir videi draudzīgi; 
1-Ražošanas atkritumi nav videi draudzīgi, bet 
ir aprakstīta šo atkritumu apsaimniekošana; 
0,5 Ražošanas atkritumi nav videi draudzīgi; 
0-Nav sniegta informācija par ražošanas 
atkritumiem 

B.12. 

B.15. 
 

 

2.7. 

Jaunu darba vietu radīšana.  
Radīta darbavieta ir darbavieta 
ar darba līgumu vismaz uz gadu 

ar darbiniekam noteiktu 

normālo darba laiku vai 
pašnodarbinātas personas 
saimnieciskās darbības 
uzsākšana, vai vairākas 
darbavietas sezonas rakstura 

darbu veikšanai, kurās kopā 
nostrādāto stundu skaits 
kalendārā gada griezumā atbilst 
normālam darba laikam, un par 
to tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. Norāda atsevišķi pilna 
laika un daļēja laika darba 
vietas 

2 un vairāk darbinieki - 2 punkti. 

B.4. 

B.6. 

B.15. 

  

Viens darbinieks - 1 punkts, 
 

Nav radītas darba vietas – 0 punkti 

                                                           
Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.1

3. SPECIFISKIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

3.1. Projekta ietvaros 
tiek sasniegts 
vismaz viens 
atbilstošās rīcības 
rezultātu rādītājs4

 

Ir sasniegts 1 rādītājs- 1 punkts,  
Par katru nākamo sasniegto rādītāju- 0,20 

punkti 

B.4. 

B.4.1. 

B.6. 

B.15. 
 

3.2. 

Sinerģijas kritērijs – 
projekta tieša 
saistība ar SAM 
3.1.1.

 5
  

Ir saistīts- 1 punkts 

B.15 
 Nav saistīts- 0 punkti 

3.3. 

Projekts tiek 
īstenots kā 
kopprojekts 

Ir kopprojekts- 1 punkts A.2. 
B.4.1.  Nav kopprojekts- 0 punkti 

4. V rt šanas krit rijs vienādu punktu gadījumā  
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. 

Aktivitātē „Vietējās 
ekonomikas 
stiprināšanas 
iniciatīvas”- 
pagastos ar 
augstāko bezdarba 
līmeni, saskaņā ar 
NVA datiem 

0,01 punkts tam projektam, kura realizācijas 
vietā ir augstākais bezdarba līmenis katram 
nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta6, 

Aktuālie 
NVA 
dati  

4.2.* 

Projekts, kurš 
saņēmis augstāku 
vērtējumu 
3.2.specifiskajā 
kritērijā.  

Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, 
katram nākamajam tiek aprēķināts pēc 

koeficienta7
 

  

* 
4.2. kritērijs tiek pielietots, ja 4.1.kritērijs neatrisina problēmu. Piemēram, ja projektu realizācijas vieta ir 
viena pagasta teritorija 

Minimālais punktu skaits, 
lai pretend tu uz atbalstu: 

12 punkti     
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Projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai . .
Nr. Kritērijs Vērtējums 

(0-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu8 
Komentāri 

1. Projekta atbilst ba SVVA strat ģijai un norād tajai r c bai 
Ja kritērijā tiek saņemts vērtējums „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu 
atzinumu un tālāk netiek vērtēts. 

1.1. 

Projekts ir izstrādāts, 
pamatojoties uz VRG 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju un tas atbilst 
norādītajai rīcībai (atzīmē ar X) 

Atbilst 
   

Neatbilst9
   

2. KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

2.1. 

Projekta iesniegumam 
pievienoti visi nepieciešamie 

dokumenti 

Ir iesniegti visi 
dokumenti 2 

D.1. 
 Nav iesniegti visi 

dokumenti10
 

0 

2.2. 

Aprakstīta mērķa grupa un tās 
vajadzības, ieguvums vietējiem 

iedzīvotājiem un ražotajiem. 
 

2 - Skaidri definētas mērķa grupas un 
to vajadzības, aprakstīta projekta 
nozīme vajadzību sasniegšanā; 
projekts aptver iedzīvotāju vajadzības 
visā Gulbenes novadā; 
 1,5 – Daļēji definētas mērķa grupas 
un to vajadzības, daļēji minēta 
vajadzību nodrošināšana. Projekts 
aptver iedzīvotāju vajadzības vairāku 
pagastu teritorijā; 
1 - Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības viena pagasta 
teritorijā; 
0,5 - Daļēji definētas mērķa grupas un 
to vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver atbalsta 
pretendenta vajadzības; 
0 - Projekts nesniedz ieguldījumu 
iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) 
vajadzību risināšanai, nav definēta 
mērķa grupas un to vajadzības 

B.6.1. 
 

2.3. 

Aprakstīts aktivitāšu dalībnieku 
vai izveidotā pakalpojuma 

saņēmēju skaits no VRG 
darbības teritorijas. 

obligāta prasība pievienota 
tirgus izpēte 

 

2- Aprakstīts pakalpojuma noieta 
tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts 
potenciālo pircēju loks, norādīta 
informācija, kā tiks popularizēts 
pakalpojums); 
1,5- Daļēji aprakstīts pakalpojuma 

noieta tirgus, daļēji veikta tirgus 
izpēte, norādīts potenciālais pircēju 
loks, norādīta neliela informācija kā 
tiks popularizēts pakalpojums; 
1-Aprakstīts pakalpojuma noieta 
tirgus, bet nav veikta tirgus izpēte. 
Nav sniegta informācija par 
pakalpojuma popularizēšanu; 
0,5 – daļēji aprakstīts pakalpojuma 
noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. 
Nav sniegta informācija par 
pakalpojuma popularizēšanu;  
0-Nav aprakstīts saražotās 
produkcijas/pakalpojuma   noieta 
tirgus 

B.6.1. 
 

2.4. 

Nodefinēti un aprakstīti 
nepieciešamie resursi, atļaujas, 

sadarbības partneri 
obligāta prasība  sadarbības 

partneru apliecinājums (ja 
attiecinājums) un cita 

informācija, kas apliecina 
resursu un atļauju esamību 
(piem., dokumentu kopijas) 

 

2- Ir definēti un aprakstīti 
nepieciešamie resursi, atļaujas un 
sadarbības partneri. Aprakstīts, kā 
nodrošinās resursu pietiekamību 
produkta ražošanai vai pakalpojuma 
sniegšanai Pievienoti sadarbības 
līgumi (ja attiecas); 
1,5- Daļēji definēti un aprakstīti 
nepieciešamie resursi, atļaujas un 
sadarbības partneri. Daļējs resursu 
nodrošinājuma apraksts. Pievienota 
daļa no  sadarbības līgumiem (ja 
attiecas); 
1-Daļēji definēti un aprakstīti 
nepieciešamie resursi, atļaujas. Nav 
aprakstīts resursu nodrošinājums. Nav 
aprakstīti sadarbības partneri (ja 
attiecas); 
0,5- Projektā ir pieminēti 
nepieciešamie resursi, atļaujas, 
partneri, bet nav to apraksts; 
0-Nav sniegta informācija par 
nepieciešamajiem resursiem, atļaujām, 
sadarbības partneriem. 

 

B.6. 

B.15.  

2.5. 

Jaunu darba vietu radīšana.  
Radīta darbavieta ir darbavieta 
ar darba līgumu vismaz uz gadu 
ar darbiniekam noteiktu 

normālo darba laiku vai 
pašnodarbinātas personas 
saimnieciskās darbības 
uzsākšana, vai vairākas 
darbavietas sezonas rakstura 

darbu veikšanai, kurās kopā 
nostrādāto stundu skaits 
kalendārā gada griezumā atbilst 
normālam darba laikam, un par 
to tiek veiktas valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas. Norāda atsevišķi 
pilna laika un daļēja laika 
darba vietas 

2 un vairāk darbinieki - 2 punkti. 

B.4. 

  

Viens darbinieks - 1 punkts, 
 

Nav radītas darba vietas – 0 punkti 

2.6. 

Aprakstīts, kā tiks popularizēts 
un saglabāts vietējais produkts 

 

2- Sniegts detalizēts apraksts par 
vietējā produkta popularizēšanu un 
saglabāšanu- norādīti publicitātes 
pasākumi un aktivitātes, kā notiks 
vietējā produkta saglabāšana un 

popularizēšana; 
1,5- Sniegts daļējs apraksts par vietējā 
produkta popularizēšanu un 
saglabāšanu. Norādītas tikai plānotās 
aktivitātes, nav aprakstīti publicitātes 
pasākumi; 
1-Sniegts daļējs apraksts par vietējā 
produkta popularizēšanu un 
saglabāšanu; 
0,5- Projektā pieminēts, ka tiks 
popularizēts vietējais produkts, bet nav 
apraksta par aktivitātēm; 
0- Nav informācijas par plānotajām 
aktivitātēm vietējā produkta 
popularizēšanā 

B.6.1. 

B.15.  

2.7. 

Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju VRG 

teritorijā 

 

 

B.3. 

B.3.1.  

Atbilstību jauninājumam/inovācijai nosaka pēc SVVA stratēģijas 2.3.sadaļā „Inovatīvo risinājumu identificēšana un 
atbilstības kritēriji to noteikšanai” noteiktajiem kritērijiem.  

Saņemto punktu skaits 
2.3.sadaļas kritērijos 

Vērtējums 

≥6 2 

45 1.5 

23 1.0 

1 0.5 

0 0 
 

Inovāciju vērtēšanas nosacījumi 
Inovāciju kritērijs Apraksts Maksimālie 

punkti 

Oriģinalitāte/ 
produkta inovācija 

Netradicionāli risinājumi vietējās teritorijas attīstības veicināšanai 
un identitātes stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā 
teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas teritorijām vai ārvalstu 
prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem. Produkta/ 
pakalpojuma inovācija (jauninājums) jāvērtē biedrības „SATEKA” 
darbības teritorijas griezumā.  4 
4- produkts/pakalpojums ir oriģināls, līdz šim nav bijis pieejams 
VRG teritorijā (Gulbenes novadā), tas veidots tikai no vietējiem 
resursiem; 
2- produkts/pakalpojums ir bijis pieejams, taču tam ir veikts 
uzlabojums, radīta pievienotā vērtība 

0-Produkts/pakalpojums nav jauninājums teritorijā  

Resursu izmantošanas 
efektivitāte 

Risinājumi vietējās teritoriju attīstībai, kas balstās uz vietējiem 
resursiem un vērtībām un palīdz ilgtermiņā atrisināt konkrētās 
problēmas Ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā ir 
izmantoti vismaz 50% vietējo resursu. 

2 

2- Produkta ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā izmanto 
vairāk kā 80% vietējo resursu. Sniegts detalizēts izmantoto resursu 
apraksts;  
1-Produkta ražošanas procesā vai pakalpojuma sniegšanā izmanto no 
51%-79% vietējo resursu. Sniegts daļējs izmantoto resursu apraksts; 
0-Ražošanas procesā vai pakalpojumu sniegšanā izmanto mazāk kā 
50% vietējo resursu. Nav izmantoto resursu apraksts.   

Tirgus inovācija 

Jauna tirgus atklāšana - produkta ieviešana jaunā tirgū vai tirgus 
segmentā   

2 

2- Produkts/ pakalpojums ir iegājis jaunā tirgū vai tirgus 
segmentāaprakstīts jaunais tirgus vai tā segments 

1- Produkts/ pakalpojums ir daļēji apguvis jaunu tirgu vai tā 
segmentu. Ir daļējs apraksts par  produkta/ pakalpojuma tirgus 
piedāvājuma uzlabojumu  
0-produkts/pakalpojums nav ieviests jaunā tirgū vai tā segmentā, vai 
nav nepieciešamība to iesviest jaunā tirgū 

Partnerība 

Risinājumi, kas veicinājuši sadarbību un dažādu nozaru/jomu 
kopdarbu un mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā 

2 

2- produkts/pakalpojums radīts sadarbības (partnerības) rezultātā. 
Aprakstīta sadarbība, norādīta mijiedarbība teritorijas attīstībā. 

Veicināta sadarbība starp partnerības teritorijā esošajiem 
uzņēmējiem.  
0,5- projekts veicina partnerību (sadarbību) starp dažādu VRG 
teritoriju uzņēmējiem 

0-Projekts neveicina partnerību (sadarbību) 
 

 3. SPECIFISKIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

3.1. Projekta ietvaros tiek sasniegts 
vismaz viens atbilstošās rīcības 
rezultātu rādītājs11

 

Ir sasniegts 1 rādītājs- 1 punkts,  
Par katru nākamo sasniegto rādītāju- 

0,20 punkti 
 

B.4. 

B.4.1. 

B.6. 

B.15. 
 

 

 3.2. Projekts tiek īstenots kā 
kopprojekts 

Ir kopprojekts- 1 punkts A.2. 
B.6.1. 

B.15.  Nav kopprojekts- 0 punkti 

4. V rt šanas krit rijs vienādu punktu gadījumā 

(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. 

Aktivitātē „Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas”, 
iedzīvotājiem pagastos ar 
visaugstāko bezdarba līmeni, 
saskaņā ar NVA datiem 

0,01 punkts tam projektam, kura 
realizācijas vietā ir augstākais 

bezdarba līmenis, katram nākamajam 
tiek aprēķināts pēc koeficienta12

 

Aktuālie 
NVA 
dati  

4.2.* 

Projekts, kurš saņēmis augstāku 
vērtējumu 3.1.specifiskajā 
kritērijā.  

Pie augstākā punktu skaita- 0,01 
punkts, katram nākamajam tiek 

aprēķināts pēc koeficienta13
 

  

* 
4.2. kritērijs tiek pielietots, ja 4.1.kritērijs neatrisina problēmu. Piemēram, ja projektu realizācijas vieta ir 
viena pagasta teritorija.  

Minimālais punktu skaits, lai 
pretend tu uz atbalstu: 

8 punkti     
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Informatīvo izdevumu inansē biedrība SATEKA ,  
projekta Nr. 6- -A 9 . -

1 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.1
2 Ja projektu vērtēšanas 1.kritērijā „Projekta atbilstība SVVA stratēģijai un norādīta
jai rīcībai” ir saņemts vērtējums „Neatbilst”, tad projekts tālāk netiek vērtēts un tiek 
noraidīts. Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 50.1.1.punktam
3 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 52.punktam  
4 Skatīt Rīcības plāna 7.aili
5 Skatīt SVVA stratēģijas 4.2.sadaļu 
6 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.
7 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.
8 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.1
9 Ja projektu vērtēšanas 1.kritērijā „Projekta atbilstība SVVA stratēģijai un norādīta
jai rīcībai” ir saņemts vērtējums „Neatbilst”, tad projekts tālāk netiek vērtēts un tiek 
noraidīts. Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 50.1.1.punktam
10 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 52.punktam  
11 Skatīt Rīcības plāna 7.aili
12 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.
13 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.
14Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 Pielikums nr.2
15 Ja projektu vērtēšanas 1.kritērijā „Projekta atbilstība SVVA stratēģijai un norādīta
jai rīcībai” ir saņemts vērtējums „Neatbilst”, tad projekts tālāk netiek vērtēts un tiek 
noraidīts. Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 50.1.1.punktam
16 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 52.punktam  
17 Novadu nozīmes attīstības centrs ir teritorija, kurā tiek nodrošināta visa veida 
infrastruktūras attīstība un tās kvalitātes uzlabošana, pamata (izglītības, veselības, 
sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība, kultūras un brīvā lai
ka pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāte, radot darba iespējas 
iedzīvotājiem, tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās. 
18 Cilvēki ar invaliditāti, ilgstošie bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma cilvēki, daudz
bērnu ģimenes
19 Skatīt Rīcības plāna 7.aili
20 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.
21 Koeicientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 
0,003. Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,010,0030,003 
utt.

Projektu vērtēšanas kritēriji Rīcībai . . un Rīcībai . .

Nr. Kritērijs Vērtējums 
-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu  
Komentāri 

2.5. 

Ir izvērtēti riski un pievienots 
to novērtēšanas apraksts. 

 

- Ir izvērtēti projekta riski, izstrādāts un 
pievienots to novēršanas plāns; 
1,5- Daļēji izvērtēti projekta riski, 
izstrādātais novēršanas plāns ir nepilnīgs 

1-Ir izvērtēti projekta riski, nav izstrādāts 
novēršanas plāns. 
0,5- Daļēji izvērtēti projekta riski, nav 
izstrādāts to novēršanas plāns 

0-nav noteikti riski un nav izstrādāts  
risku novēršanas plāns 

B.6. 

B.13. 
 

2.6. 

Aprakstīta projekta rezultātu 
pieejamības nodrošināšana 
plašākai sabiedrībai, īpaši 

jauniešiem, sociālās 
atstumtības riskam pakļautām 

grupām18
. 

 

2- Detalizēti aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 
atstumtības grupām. Detalizēti aprakstīts 
kā sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību; 
1,5- Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 
atstumtības grupām. Detalizēti aprakstīts 
kā sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību; 
1-Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 
atstumtības grupām. Daļēji aprakstīts kā 
sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību; 
0,5- Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamība plašākai sabiedrībai. Nav 
aprakstīts, kā sabiedrība tiks informēta. 
0-nav apraksts par sabiedrības 
informēšanu par projekta rezultātiem, to 
pieejamību 

B.6. 

B.13. 
 

2.7

Projektā iekļauto aktivitāšu 
inovācijas (jauninājumu)
apraksts un pamatojums
biedrības „SATEKA” 

darbības teritorijā
(iekļautajai informācijai jābūt 

viegli pārbaudāmai)

2 – Pamatots, pilnīgi jauna aktivitāte vai 
pakalpojums vietējās rīcības grupas 
teritorijā;
1,5 jauns pakalpojums vai aktivitāte 
konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā), bet 
nav novitāte visā vietējās rīcības grupas 
teritorijā;

Esošs/līdzīgs pakalpojums vai 
aktivitāte, pamatots uzlabojums un 
piemērots mērķa grupai un  konkrētai 
teritorijai;
0,5 Nav pamatojuma par jaunizveidoto 
pakalpojumu vai aktivitāti; 

Nav jauninājuma

Informācija par plānotajiem 
projekta informācijas un 
publicitātes pasākumiem, 

pievienots to plāns 

- Nosaukts pamatojums un detalizēti 
aprakstītas aktivitātes, t.sk. izstrādā
publicitātes pasākumu plāns vismaz 5 
gadiem;
1,5 - Nosaukts pamatojums, nav 
aprakstītas aktivitātes, publicitātes plāns 
sastādīts uz 3 gadiem;

- Aprakstītas tikai aktivitātes, 
publicitātes plāns sastādīts 1 gadam;
0,5 - Minimāli nosauktas aktivitātes, nav 
pievienots publicitātes plāns;

- Aktivitātes nav nosauktas vai 
aktivitātes neatbilst projekta prasībām, 
nav pievienots publicitātes plāns

Atsauces

Nr. Kritērijs Vērtējums 
(0-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu14 
Komentāri 

1. Projekta atbilst ba SVVA strat ģijai un norād tajai r c bai 
Ja kritērijā tiek saņemts vērtējums „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu 
atzinumu un tālāk netiek vērtēts. 

1.1. 

Projekts ir izstrādāts, 
pamatojoties uz VRG 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju un tas 
atbilst norādītajai rīcībai 
(atzīmē ar X) 

Atbilst 
   

Neatbilst15
 

  

2. KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

2.1. 

Projekta iesniegumam 
pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti 

Ir iesniegti visi 
dokumenti 2 

C.  Nav iesniegti visi 
dokumenti16

 
0 

2.2. 

Projektā definētas mērķa 
grupas un to vajadzības, 

aprakstīts projekta īstenošanas 
nozīmīgums atbilstošo mērķa 
grupu vajadzību sasniegšanā. 
Obligāta prasība vajadzības 

noteiktas ar iedzīvotāju 
aptauju vai citu aktivitāti un 

ir viegli pārbaudāmas. 
 

2 - Skaidri definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, aprakstīta projekta nozīme 
vajadzību sasniegšanā; projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības visā Gulbenes 
novadā; 
1,5 – Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana. Projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības vairāku pagastu 
teritorijā; 
1 - Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver iedzīvotāju 
vajadzības viena pagasta teritorijā; 
0,5 - Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver atbalsta 
pretendenta vajadzības; 
0 - Projekts  nesniedz ieguldījumu 
iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību 
risināšanai, nav definētas mērķa grupas 
un to vajadzības 

B.6.1. 

B.13. 
 

2.3. 

Projektā plānotās aktivitātes ir 
skaidri definētas un 

atspoguļo, ka tiks nodrošināta 
kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšana un to uzturēšana 
pēc projekta realizācijas. 

Obligāta prasība projekta 
rezultātu uzturēšanas plāns 

 

2- projektā plānotās aktivitātes ir 
detalizēti aprakstītas, norādīti 
sasniedzamie rezultāti un detalizēti 
aprakstīta to uzturēšana pēc projektu 
realizācijas, pievienots projekta rezultātu 
uzturēšanas plāns vismaz 5 gadiem; 
1,5-  projektā plānotās aktivitātes ir daļēji 
aprakstītas, norādīti sasniedzamie 
rezultāti un to uzturēšana pēc projektu 
realizācijas, pievienots projekta rezultātu 
uzturēšanas plāns līdz 3 gadiem; 
1-daļēji aprakstītas projekta aktivitātes, 
daļēji norādīti sasniedzamie rezultāti un 
to uzturēšana pēc projekta realizācijas. 
Pievienots rezultātu uzturēšanas plāns 1 
gadam; 
0,5- minētas, bet nav aprakstītas 
aktivitātes, sasniedzamie rezultāti un to 
uzturēšanas pēc projekta realizācijas. Nav 
iesniegts rezultātu uzturēšanas plāns;  
0-Nav aprakstītas aktivitātes; projekta 
rezultāti un to uzturēšanas pēc projekta 
realizācijas. Nav pievienots rezultātu 
uzturēšanas plāns. 

B.6.1. 

B.13. 
 

2.4. 

Projekts tiek īstenots lauku 
teritorijā ārpus attīstības 

centriem 

 

- projekts tiek realizēts ārpus attīstības 
centriem, kā arī ja projekts tiek realizēts 
visā Gulbenes novada teritorijā;  
1.5 - projekts tiek realizēts Novada 
nozīmes attīstības centrā17- Jaungulbenē, 
Lizumā, Lejasciemā  

1-projekts tiek realizēts reģionālās 
nozīmes centrā (Gulbenē) 

B.7.  

 

2.9. 

Projekta rezultāts saistīts ar 
tūrisma nozari 

2 – Projekts tiek realizēts tūrisma nozarē- 
tā rezultāti tieši papildina tūrisma nozari- 
izveidots jauns tūrisma objekts, uzlabots 
esošais, nodrošina jaunu tūrisma produktu 
un/vai pakalpojumu nodrošināšanu VRG 
teritorijā; 
1-Projekta rezultātiem ir netieša un/vai 
neliela ietekme uz tūrisma aktivitātēm; 
0- Projekta rezultātiem nav ietekmes uz 
tūrisma nozari 

B.4. 

B.4.1. 

B.6. 

B.13. 

Vērtēšanas 
kritērijs 

attiecināms 

tikai uz Rīcību 
2.2. 

3. SPECIFISKIE V RT ŠANAS KRIT RIJI 

3.1. 

Projekts tiek īstenots 
iepriekšējā plānošanas 
periodā izveidotās telpās vai 
izveidotajā/ uzlabotajā 
infrastruktūrā 

Tiek īstenots -1 punkts 
A.2.1. 
B.6.1. 

B.13. 

 

Netiek īstenots – 0 punkti 

3.2. 

Projekta ietvaros tiek 
sasniegts vismaz viens 
atbilstošās rīcības rezultātu 
rādītājs19

 

Ir sasniegts 1 rādītājs- 1 punkts,  
Par katru nākamo sasniegto rādītāju- 0,20 

punkti 
B.4.  

4. V rt šanas krit rijs vienādu punktu gadījumā 

(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. 

Projekts tiek īstenots teritorijā 
(pagastā/pilsētā), kurā līdz 
šim saņemts mazākais 
LEADER atbalsts EUR uz 1 
iedzīvotāju 

Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, 
katram nākamajam tiek aprēķināts pēc 

koeficienta20
 

 

Pēc VRG 
apkopotajiem 

projektu 
rezultātiem 
iepriekšējā 
plānošanas 

periodā 

4.2.* 

Projekts saņēmis augstāku 
vērtējumu 3.2. kritērijā  

Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, 
katram nākamajam tiek aprēķināts pēc 

koeficienta21
 

  

* 
4.2. kritērijs tiek pielietots, ja 4.1.kritērijs neatrisina problēmu. Piemēram, ja projektu realizācijas vieta ir 
viena pagasta teritorija. 

Minimālais punktu skaits, lai 
pretend tu uz atbalstu: 

Rīcībai 2.1. 10 punkti 
Rīcībai 2.2. 11 punkti  

 

Nr. Kritērijs Vērtējums 
-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu  
Komentāri 

5
Ir izvērtēti riski un pievienots 

to novērtēšanas apraksts.

- Ir izvērtēti projekta riski, izstrādāts un 
pievienots to novēršanas plāns;
1,5- Daļēji izvērtēti projekta riski, 
izstrādātais novēršanas plāns ir nepilnīgs

-Ir izvērtēti projekta riski, nav izstrādāts 
novēršanas plāns.
0,5- Daļēji izvērtēti projekta riski, nav 
izstrādāts to novēršanas plāns

-nav noteikti riski un nav izstrādāts  
risku novēršanas plāns

Aprakstīta projekta rezultātu 
pieejamības nodrošināšana 
plašākai sabiedrībai, īpaši 

jauniešiem, sociālās 
atstumtības riskam pakļautām 

grupām

- Detalizēti aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
abiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 

atstumtības grupām. Detalizēti aprakstīts 
kā sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību;
1,5- Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 
atstumtības grupām. Detalizēti aprakstīts 
kā sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību;

-Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamības nodrošināšana plašākajai 
sabiedrībai, īpaši jauniešiem, sociālās 
atstumtības grupām. Daļēji aprakstīts kā 
sabiedrība, īpaši jaunieši un sociālās 
atstumtības grupas tiks informētas par 
projektu rezultātiem un to pieejamību;
0,5- Daļēji aprakstīta projektu rezultātu 
pieejamība plašākai sabiedrībai. Nav 
aprakstīts, kā sabiedrība tiks informēta.

-nav apraksts par sabiedrības 
informēšanu par projekta rezultātiem, to 
pieejamību 

2.7. 

Projektā iekļauto aktivitāšu 
inovācijas (jauninājumu) 
apraksts un pamatojums 

biedrības „SATEKA” 
darbības teritorijā 

(iekļautajai informācijai jābūt 
viegli pārbaudāmai) 

 

2 – Pamatots, pilnīgi jauna aktivitāte vai 
pakalpojums vietējās rīcības grupas 
teritorijā; 
1,5 – jauns pakalpojums vai aktivitāte 
konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā), bet 
nav novitāte visā vietējās rīcības grupas 
teritorijā; 
1 –Esošs/līdzīgs pakalpojums vai 
aktivitāte, pamatots uzlabojums un 
piemērots mērķa grupai un  konkrētai 
teritorijai; 
0,5 – Nav pamatojuma par jaunizveidoto 
pakalpojumu vai aktivitāti;  
0 – Nav jauninājuma 

B.3. 

B.3.1. 

B.13. 

 

2.8. 

Informācija par plānotajiem 
projekta informācijas un 
publicitātes pasākumiem, 

pievienots to plāns 
 

2 - Nosaukts pamatojums un detalizēti 
aprakstītas aktivitātes, t.sk. izstrādāts 

publicitātes pasākumu plāns vismaz 5 
gadiem; 
1,5 - Nosaukts pamatojums, nav 
aprakstītas aktivitātes, publicitātes plāns 
sastādīts uz 3 gadiem; 
1 - Aprakstītas tikai aktivitātes, 
publicitātes plāns sastādīts 1 gadam; 
0,5 - Minimāli nosauktas aktivitātes, nav 
pievienots publicitātes plāns; 
0 - Aktivitātes nav nosauktas vai 
aktivitātes neatbilst projekta prasībām, 
nav pievienots publicitātes plāns 

B.12.  

Nr. Kritērijs Vērtējums 
(0-2 punkti) 

Atsauce 
uz 

veidlapu14 
Komentāri 

Projekta atbilst ba SVVA strat ģijai un norād tajai r c bai
Ja kritērijā tiek saņemts vērtējums „Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu 

zinumu un tālāk netiek vērtēts.

Projekts ir izstrādāts, 
pamatojoties uz VRG 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju un tas 
atbilst norādītajai rīcībai 
(atzīmē ar X) 

Atbilst

Neatbilst15

KVALITAT VIE V RT ŠANAS KRIT RIJI

Projekta iesniegumam 
pievienoti visi nepieciešamie 
dokumenti

Ir iesniegti visi 
dokumenti C.Nav iesniegti visi 

dokumenti

Projektā definētas mērķa 
grupas un to vajadzības, 

aprakstīts projekta īstenošanas 
nozīmīgums atbilstošo mērķa 
grupu vajadzību sasniegšanā.
Obligāta prasība vajadzības 

noteiktas ar iedzīvotāju 
aptauju vai citu aktivitāti un 

ir viegli pārbaudāmas.

- Skaidri definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, aprakstīta projekta nozīme 
vajadzību sasniegšanā; projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības visā Gulbenes 
novadā;
1,5 Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana. Projekts aptver 
iedzīvotāju vajadzības vairāku pagastu 
teritorijā;

- Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver iedzīvotāju 
vajadzības viena pagasta teritorijā;
0,5 - Daļēji definētas mērķa grupas un to 
vajadzības, daļēji minēta vajadzību 
nodrošināšana Projekts aptver atbalsta 
pretendenta vajadzības;

- Projekts  nesniedz ieguldījumu 
iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību 
risināšanai, nav definētas mērķa grupas 
un to vajadzības

Projektā plānotās aktivitātes ir 
skaidri definētas un 

atspoguļo, ka tiks nodrošināta 
kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšana un to uzturēšana 
pēc projekta realizācijas.

Obligāta prasība projekta 
rezultātu uzturēšanas plāns

- projektā plānotās aktivitātes ir 
detalizēti aprakstītas, norādīti 
sasniedzamie rezultāti un detalizēti 
aprakstīta to uzturēšana pēc projektu 
realizācija , pievienots projekta rezultātu 
uzturēšanas plāns vismaz 5 gadiem;
1,5- projektā plānotās aktivitātes ir daļēji
aprakstītas, norādīti sasniedzamie 
rezultāti un to uzturēšana pēc projektu 
realizācijas, pievienots projekta rezultātu 
uzturēšanas plāns līdz 3 gadiem;

-daļēji aprakstītas projekta aktivitātes, 
daļēji norādīti sasniedzamie rezultāti un 
to uzturēšana pēc projekta realizācijas. 
Pievienots rezultātu uzturēšanas plāns 1 
gadam;
0,5- minētas, bet nav aprakstītas 
aktivitātes, sasniedzamie rezultāti un to 
uzturēšanas pēc projekta realizācijas. Nav 
iesniegts rezultātu uzturēšanas plāns; 

-Nav aprakstītas aktivitātes; projekta 
rezultāti un to uzturēšanas pēc projekta 
realizācijas. Nav pievienots rezultātu 
uzturēšanas plāns.


