
2017.gada 1.marts

N
V
O

Nr. 4 (2) Biedrības “SATEKA” informatīvais izdevums

NAC! VEIDO!  
ORGANIZE!

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu  
pieņemšanas 3.kārtu 

www.sateka.lv

Biedrība “SATEKA” izslu-
dina atklātu projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 3.kārtu Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākuma 
„Atbalsts LEADER vietējai attīs-
tībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” apakšpasākumā „Dar-
bību īstenošana saskaņā ar SVVA 
stratēģiju”, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 13.oktobra 
noteikumiem Nr.590 „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtībai lauku attīstībai 
apakšpasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju”” 
(turpmāk tekstā- MK Noteikumi 
Nr.590). 

3.kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšanas laiks: 
03.03.2017.- 03.04.2017., darba 

dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.
3.kārtai piešķirtais ELFLA 

publiskais finansējums: EUR 
106 057,94.

Rīcībai 2.1. “Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana Gulbenes 
novada iedzīvotājiem”- EUR  40 
000,00.

Rīcībai 2.2. “Vietējās teri-
torijas un objektu sakārtošana 
pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai” - EUR  
66 057,94.

Projektu  īstenošanas ter-
miņš:

1. Ja tiek veikta būvniecība, 
teritorijas labiekārtošana - divi 
gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem pro-
jektu īstenošanas termiņš ir viens 

gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmumam pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu. 

3. Ja projektu īsteno aktivi-
tātē „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un projektā paredzē-
ta attiecināmo izmaksu pozīcija 
„Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodro-
šināšana” izmaksas, kas nepār-
sniedz 15 % no projekta kopējās 
attiecināmo izmaksu summas 
– divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu.

Projektu iesniegumu ie-
sniegšana

Elektroniski:
-Lauku atbalsta dienesta 

Elektroniskās pieteikšanās sistē-
mā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/

login
-Elektroniska dokumenta vei-

dā, kas parakstīts ar drošu elek-
tronisko parakstu un apliecinot ar 
laika zīmogu Elektronisko doku-
mentu likuma noteiktajā kārtībā, 
nosūtot uz  Lauku atbalsta die-
nesta elektroniskā pasta adresi: 
lad@lad.gov.lv.

Papīra formā: 
-Biedrības “SATEKA” bi-

rojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, 
Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jā-
iesniedz 2 eksemplāros un tā 
elektronisko kopiju, kas ierakstī-
ta ārējā datu nesējā.  

Kontaktinformācija: admi-
nistratīvā vadītāja: Daiga Gar-
gurne, t. 26330257; 29177019, 
e-pasts: daiga@sateka.lv, mājas 
lapa: www.sateka.lv.

Cita informācija 

Ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju, mērķiem, 
rīcībām, plānotajām darbībām, 
projektu vērtēšanas kritērijiem 
un minimālo punktu skaitu po-
zitīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties: 

-biedrības „SATEKA” birojā: 
Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbe-
nes novads, LV-4401. 

-biedrības mājas lapas  www.
sateka.lv sadaļā „LEADER 
2014.- 2020.” : http://sateka.lv/
lv/leader-2014-2020-60/  

-informācija par projektu 
konkursu pieejama Lauku atbal-
sta dienesta mājas lapā: 

http://www.lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-un-inves-
ticijas/leader/pieteiksanas-termi-
ni-uz-pasakumu/ 

Rīcība 2.1.
SVVA Stratēģiskais mēr-

ķis: M2 Veicināt kvalitatīvas 
dzīves vides attīstību, attīstīt 
pilsoniskās sabiedrības veido-
šanos un iedzīvotāju apvienību 
darbību

Rīcība 2.1. Sabiedrisko ak-
tivitāšu dažādošana Gulbenes 
novada iedzīvotājiem.

Kārtai piešķirtais finansē-
juma  apmērs:  EUR 40 000,00.

Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projek-
tam, EUR: līdz EUR 25 000,00

Maksimālā atbalsta inten-
sitāte (%): 90%.

Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.590: 5.2.2. punktā minētā 
darbība  Sabiedrisko aktivitāšu 
(tostarp apmācību un interešu 
klubu, sociālās aprūpes vietu, 
kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadī-
šanas veidu) dažādošanai. 

Rīcības apraksts 
Darbību apraksts: rīcības 

ietvaros plānotajām darbībām 
tiks atbalstīta aprīkojuma iegā-
de sabiedrisko aktivitāšu, sporta, 
kultūras, mūžizglītības un soci-
ālo pakalpojumu attīstībai, vides 
aizsardzības aktivitātēm, kā arī 
infrastruktūras izveide sporta 
un kultūras objektos, kuras ne-
pieciešamība ir apstiprināta ar 
apdzīvotās vietas iedzīvotāju 
vajadzību apzināšanu. Priekšro-
ka tiks dota projektiem, kuri tiks 
īstenoti iepriekšējā plānošanas 
periodā izveidotās telpās vai iz-
mantojot iepriekšējā plānošanas 
perioda izveidotā/uzlabotā infra-
struktūrā.

Darbību ieviešanai pare-
dzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatlīdzekļu iegāde 

un uzstādīšana; 
-jaunas būvniecības, būves 

pārbūves, būves ierīkošanas, 
būves novietošanas, būves atjau-
nošanas un būves restaurācijas 
izmaksas; 

-būvmateriālu izmaksas; 
-teritorijas labiekārtošanas 

izmaksas; 
-mācību izmaksas; 
-ar sabiedriskajām attiecībām 

saistītas izmaksas;, 
-vispārējās izmaksas. 
Cita informācija
Papildus iesniedzamie do-

kumenti: 
-Iedzīvotāju vai mērķa gru-

pas vajadzību apzināšanas doku-
mentācija (piemēram, aptaujas, 
forumi u.tml.);

-Projekta rezultātu uzturēša-
nas plāns. 

Pretendentam ir jāsasniedz 
vismaz 1 sasniedzamais rezul-

tatīvais rādītājs, kas norādīti 
SVVA stratēģijas Rīcības plāna 
7.ailē:

-Uzlabota infrastruktūra un/
vai aprīkojums sporta/veselīga 
dzīvesveida centros/klubos (at-
tiecināma arī jaunu centru izvei-
došana);

-Izveidots jauns dabas tūris-
ma objekts;

-Izveidots jauns vides izglītī-
bas objekts;

-Uzlabota infrastruktūra, ap-
rīkojums esošajā vides izglītības 
objektā;

-Izveidota jauna sociālo pa-
kalpojumu sniegšanas vieta/at-
balsta centrs sociāli mazaizsar-
gāto iedzīvotāju grupām;

-Uzlabota pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte esošajās in-
stitūcijās/ organizācijās;

-Uzlabota vai izveidota jauna 
infrastruktūra/pakalpojums bēr-

nu un jauniešu auditorijai;
-Radīti infrastruktūras ob-

jekti/pasākumi, kas veicina jau-
niešu piesaisti dzimtajai pusei 
(attiecināms arī uz būtiskiem 
uzlabojumiem attiecībā uz eso-
šiem objektiem/pasākumiem ar 
līdz šim neizmantotu kapacitāti;

-Uzlabota sporta, kultūras, 
brīvā laika pavadīšanas, mūž-
izglītības pasākumu un brīvā 
laika pavadīšanas infrastruktūra 
un saturiskais piedāvājums ap-
dzīvotās vietās VRG darbības 
teritorijā;

-Izveidoti objekti/ tradīciju 
pasākumi, kas veido spilgtu, ori-
ģinālu konkrēto apdzīvoto vietu 
identitāti;

-Norādīts kopējais labuma 
guvēju skaits.

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”

Rīcība 2.2.
SVVA Stratēģiskais mēr-

ķis: M2 Veicināt kvalitatīvas 
dzīves vides attīstību, attīstīt 
pilsoniskās sabiedrības veido-
šanos un iedzīvotāju apvienību 
darbību.

Rīcība 2.2. Vietējās terito-
rijas un objektu sakārtošana pa-
kalpojumu pieejamībai, kvalitā-
tei un sasniedzamībai.

Kārtai piešķirtais finansē-
juma  apmērs: EUR 66 057,94.

Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projek-
tam, EUR: līdz EUR 25 000,00.

Maksimālā atbalsta inten-
sitāte (%): 90%.

Atbilstošā MK Noteikumu 

Nr.590: 5.2.1. punktā minētā 
darbība  Vietējās teritorijas, to-
starp dabas un kultūras objektu, 
sakārtošanai, lai uzlabotu pakal-
pojumu pieejamību, kvalitāti un 
sasniedzamību. 

Rīcības apraksts 
Darbību apraksts: rīcības 

ietvaros paredzēts atbalstīt part-
nerības teritorijas apdzīvoto vie-
tu publisko infrastruktūru un kul-
tūras mantojuma infrastruktūru, 
kuras nepieciešamība ir apstipri-
nāta ar apdzīvotās vietas iedzīvo-
tāju vajadzību apzināšanu (ciema 
vai apkaimes līmenī). Priekšroka 
šīs rīcības ietvaros tiks dota pro-
jektiem, kas papildina uzņēmēj-
darbības vajadzības tūrisma no-
zarē, kā arī vērstas uz materiālā 

vai nemateriālā kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu un po-
pularizēšanu (t.sk. muzeji, mui-
žas, pilis, piemiņas vietas).

Darbību ieviešanai pare-
dzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatlīdzekļu iegāde 
un uzstādīšana; 

-jaunas būvniecības, būves 
pārbūves, būves ierīkošanas, 
būves novietošanas, būves atjau-
nošanas un būves restaurācijas 
izmaksas; 

-būvmateriālu izmaksas; 
-teritorijas labiekārtošanas 

izmaksas; 
-ar projekta saistītā personāla 

atalgojuma izmaksas; 
-mācību izmaksas; 
-ar sabiedriskajām attiecībām 

saistītas izmaksas; 
-vispārējās izmaksas. 
Cita informācija
Prioritāte: tūrisma nozari at-

balstoši projekti.
Papildus iesniedzamie do-

kumenti: 
-Iedzīvotāju vai mērķa gru-

pas vajadzību apzināšanas doku-
mentācija (piemēram, aptaujas, 
forumi u.tml.);

-Projekta rezultātu uzturēša-
nas plāns.

Pretendentam ir jāsasniedz 
vismaz 1 sasniedzamais rezul-
tatīvais rādītājs, kas norādīti 
SVVA stratēģijas Rīcības plāna 
7.ailē:

-Labiekārtotas publiskās teri-
torijas un uzlabota infrastruktūra;

-Paaugstināts iedzīvotāju 
drošības līmenis, aprīkojot ar 
atbilstošu infrastruktūru publis-
kās vietās;

-Infrastruktūras uzlaboša-
nas, ēku atjaunošanas un sagla-
bāšanas pasākumi īstenoti VRG 
darbības teritorijas vēsturiska-
jās celtnēs/objektos;

-Izveidota kvalitatīva  kul-
tūrvēsturiskā mantojuma/ no-
vadpētniecības ekspozīcija, kas 
tiek iekļauta vismaz reģiona 
līmeņa tūrisma informācijas 
apritē;

-Norādīts kopējais poten-
ciālo pakalpojumu saņēmēju 
skaits.

Atbalsta pretendenti sabiedriskā labuma projektiem
Rīcība 2.1. “Sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošana Gulbe-
nes novada iedzīvotājiem ”

Atbalstāmā darbība: 
Sabiedrisko aktivitāšu (to-

starp apmācību un interešu klu-
bu, sociālās aprūtes vietu, kul-
tūras, vides aizsardzības, sporta 
un citu brīvā laika pavadīšanas 
veidu) dažādošanai.

Rīcība 2.2. “Vietējās teri-
torijas un objektu sakārtoša-
na pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai ”
Atbalstāmā darbība: 
Vietējās teritorijas, tostarp 

dabas un kultūras objektu, sakār-
tošana, lai uzlabotu pakalpojumu 
pieejamību, kvalitāti un sasnie-
dzamību

Atbalsta pretendents: Juri-
diska (tostarp biedrība un vietējā 
pašvaldība) vai fiziska persona, 
kas īstenos sabiedriskā labuma 
projektu*

Attiecināmās izmaksas: 

-jaunu pamatlīdzekļu iegāde;
-būvniecības izmaksas;
-būvmateriālu iegādes izmak-

sas;
-teritorijas labiekārtošana; 
-mācību izmaksas;
-ar sabiedriskām attiecībām 

saistītas izmaksas, kuras nepie-
ciešamas vietas potenciāla un 
pievilcības veidošanai un nepār-
sniedz 10 procentus no projekta 
attiecināmo izmaksu kopsum-
mas;

-vispārējās izmaksas;
-pievienotās vērtības nodok-

lis, ja tas nav atgūstams no valsts 
budžeta;

Atbalsta intensitāte: līdz 
90% sabiedriskā labuma projek-
tiem*.

Atbalsta apmērs: nepār-
sniedz 25 000,00 euro.

*Sabiedriskā labuma pro-
jekts - projekts, kurā plānotajam 
mērķim nav komerciāla rak-
stura, par kura rezultātu netiek 
prasīta samaksa un kurš ir pub-

liski pieejams.  
Informācijas avots: http://

lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/
projekti-un-investicijas/leader/
vietas-potenciala-attistibas-ini-
ciativas-aktivitates-ietvaros-is-
tenojamas-darbibas/

Informācija par projek-
tu konkursu pieejama Lauku 
atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv  un biedrības 
mājas lapā  www.sateka.lv sa-
daļā „LEADER 2014.- 2020.”.
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Kritēriju grupa Kritērijs Vētējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā 
daļa 

Kritērija skaidrojums 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

Ja kaut vienā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts. 

1.1. 

Projekts atbilst SVVA 
stratēģijas mērķim, ir 

saskaņā ar Rīcības plānā 
noteikto rīcību un VRG 

darbības teritoriju 
 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

Jā Nē 

B.1., B.5. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes atbilst MK 
Not. Nr.590 2.2.punktā un SVVA stratēģijā noteiktajiem 
mērķiem. 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst mērķiem, tas tālāk netiek 
vērtēts.  

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

Jā Nē 

B.6.1., B.9. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā 
noteiktajai rīcībai un tajā plānotās aktivitātes atbilst MK Not. 
Nr.590 5.2.punktā noteiktajām darbībām: 
Rīcībai 2.1. - 5.2.2.punktā noteiktās darbības; 
Rīcībai 2.2. - 5.2.1.punktā noteiktās darbības.  
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas 
tālāk netiek vērtēts.  

  

Atbilst īstenošanas vietai1** 

Jā Nē 

B.7. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes notiek 
VRG darbības teritorijā, vai MK Not. Nr.590 noteiktajā 
kārtībā  
Vērtējums “Nē”- ja projekta īstenošanas vieta neatbilst 
noteiktajai teritorijai, tas tālāk netiek vērtēts. 

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama 
SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.2.punktā- ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, var 
veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un 
kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un 
piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 2. KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

2.1. 

Projekta iesniegumam 
pievienoti un  atbilstoši 

noformēti nepieciešamie 
dokumenti 

Ir iesniegti visi dokumenti2  2* 

C. 
SVVA stratēģijas 3.1. sadaļā 
norādītie papildus 
iesniedzamie dokumenti 

2 punktus saņem, ja ir iesniegti visi  MK Not. nr.590 44.punktā 
noteiktie dokumenti (projekta pieteikuma C.sadaļa), kā arī SVVA 
stratēģijas 3.1.sadaļā norādītie papildus iesniedzamie dokumenti.  
Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību- būvatļaujas kopija vai 
paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopija ar 
būvniecības atzīmi par būvniecības ieceres akceptu, būvprojektu, 
būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības 
ieceri būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu 
(apliecinājuma karti), iegādājoties būvmateriālus – būvprojektu 
vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas 
nosacījumu izpildi, kā arī  iepirkuma dokumentāciju, kas saistīti 
ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā ar projekta 
iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā 
Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu,  
atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam. 
Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  
1)Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegti 
papīra formā vai LAD EPS3 sistēmā, bet tie nav noformēti 
atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas prasības (Ministru kabineta 
2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk. projekta 
iesniegumu, pretendenta deklarāciju un citu dokumentāciju nav 
parakstījis projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona 
(paraksttiesīgā persona) vai tās pilnvarotā persona, projekta 
iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums vai neatbilst 
projekts  MK Not. Nr. 5984 15.punktā noteiktajam.  
2) Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegts ar 
elektroniosko paraktu, bet tie nav noformēti atbilstoši 
elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu 
prasībām (Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi 
Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, 
glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un 
kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un 
pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un 
juridiskajām personām”). 

Nav iesniegti visi dokumenti5 

0 

0 punkti tiek piešķirti, ja nav iesniegts kāds no noteiktajiem 
dokumentiem vai pielikumiem, kas noteikti MK Not. Nr.590 
44.punktā (projekta iesnieguma C.sadaļa) vai SVVA stratēģijas 
3.1.sadaļā.  

Papildus punkti būvniecības 
projektiem: 

 ja uz projekta iesniegšanas brīdi 
ir iesniegti visa būvniecības 
uzsākšanas dokumentācija: 

Būvprojekts, iepirkuma 
dokumentācija, būvatļauja, līgumi 

ar darbu veicējiem u.c. 
nepieciešamā dokumentācija 

0,5 

Papildus tiek piešķirti 0,5 punkti, ja pretendents iesniedz 
būvniecību uzsākšanu apliecinošu dokumentāciju jau pie projekta 
iesnieguma iesniegšanas.  

 1. Ja projekta iesniegumu sagatavo papīra formā: 
1.1. to noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības6; 
1.2. iesniedz projekta iesnieguma pilnu komplektu (projekta iesnieguma veidlapa ar pielikumiem) 2 eksemplāros, pievienojot projekta iesnieguma identisku elektronisko kopiju, nodrošinot 

dokumentus DOC vai DOCX un XLS vai XLSX formātā, elektroniskajā datu nesējā. Projekta iesniegumam pievienojamos  papilddokumentus var pievienot arī PDF vai JPG failu 
formātā. Projekta iesnieguma elektroniskā kopija nedrīkst atšķirties no oriģināla; 

1.3. projekta iesnieguma oriģināla lapas secīgi numurē, caurauklo, atbilstoši apliecinot lapu skaitu. Pielikumus caurauklot atsevišķi, projekta iesnieguma D.daļā norādot pielikumu (numurs 
un/vai nosaukums). Katru atsevišķi cauraukloto dokumentu apliecina tā pēdējās lapas otrā pusē ar projekta iesniedzēja paraksttiesīgās personas vai tās pilnvarotās personas parakstu. Ja 
dokumentu paraksta pilnvarotā persona, pievieno pilnvaru; 

1.4. projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā, projekta iesnieguma lapas nav ieteicams drukāt/ kopēt abpusēji, projekta iesnieguma sadaļas un apakšsadaļas nedrīkst mainīt un dzēst; 
1.5. projekta iesniegumam pievienotos dokumentus drīkst drukāt abpusēji.  
1.6. ja kāds no pielikumiem ir elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā, tad tā pareizību apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
2. Ja projekta iesniegumu iesniedz LAD EPS: 
2.1. pievienojot projekta iesnieguma pielikumus jādrošina dokumentu pievienošana DOC vai DOCX un XLS vai XLSX , PDF vai JPG failu formātā. Pievienotā dokumentācija nedrīkst 

atšķirties no oriģināla. Projekta iesnieguma C.sadaļa “Finanšu informācija” obligāti jāiesniedz XLS vai XLSX formātā.  
2.2. pievienotajiem dokumentiem pirms skenēšanas ir jābūt parakstītiem; kopijām, norakstiem vai izrakstiem - to pareizību apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3. Ja projekta iesniegumu sagatavo elektroniska dokumenta formātā: 
3.1. ievēro normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu7;  
3.2. projekta iesnieguma veidlapu un papildus iesniedzamos dokumentus kopā kā vienu datni paraksta  ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 
3.3. Ja dokumentu paraksta pilnvarotā persona, jābūt pievienotai atbilstošai pilnvarai.  

2.2.  

Projektā definētas mērķa 
grupas un to vajadzības, 

aprakstīts projekta 
īstenošanas nozīmīgums 
atbilstošo mērķa grupu 
vajadzību sasniegšanā. 

 

Skaidri definētas mērķa grupas un 
to vajadzības, aprakstīta projekta 
nozīme vajadzību sasniegšanā.  

2 

B.4., B.6., B.13.  
Projekta iesniegums kopumā 

2 punktus saņem, ja ir skaidri definēta projekta mērķa grupā- 
noteikts tās lielums, risināmās problēmas un vajadzības. 
Projekta iesnieguma izstrādes procesā ir iesaistīti iedzīvotāji no 
attiecīgās mērķa grupas (piemēram, veikta aptauja, organizētas 
tikšanās, darba grupas, forumos u.tml.). Iedzīvotāju iesaisti 
projekta izstrādē apliecina ar pievienoto dokumentāciju. 
Piemēram, aptaujas anketu apkopojums, izdrukas no 
sociālajiem tīkliem, foto fiksācija, protokoli u.tml.) 
Sniegta informācija par projekta īstenošanas nozīmīgumu, tas 
ir, kā projekts veicinās mērķa grupas problēmu risināšanu un 
vajadzību nodrošināšanu. Plānotā vajadzību sasniegšana ir 
svarīga ilgtermiņā- mērķa grupas iesaistīšanās projekta 
rezultātu izmantošanā ilgākā laika posmā.  
Norādīta informācija par mērķa grupas teritoriālo pārklājumu.  
Norādīta informācija, kas notiks ar mērķa grupu un tās 
vajadzībām, ja projekts netiks atbalstīts.  

Nepilnīgi definētas mērķa grupas 
un to vajadzības, daļēji minēta 
vajadzību nodrošināšana, nav 
aprakstīts projekta nozīmīgums 
mērķa grupu vajadzību 
nodrošināšanā. 1* 

1 punktu saņem, ja ir nepilnīgi definēta mērķa grupa, nav 
noteikts tās lielums, daļēji norādītas risināmās problēmas un 
vajadzības.  
Ir sniegta informācija, ka projektu izstrādes laikā ir iesaistīti 
iedzīvotāji, taču nav pievienota apliecinošā dokumentācija.  
Sniegtajā informācijā par projekta nozīmīgumu nav norādīts, kā 
tas ietekmēs mērķa grupu ilgtermiņā.   
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis pietiekamu informāciju, 
kas aprakstīta vērtējuma skaidrojumā, vērtējumu var samazināt 
par 0,5 punktiem. 

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

0 

0 punktu saņem, ja projektā definētā mērķa grupa ir šauram 
iedzīvotāju lokam, daļēji vai nav definētas tās vajadzības un to 
ietekme uz mērķa grupas vajadzībām ilgtermiņā.  
Nav sniegta informācija par iedzīvotāju iesaisti projekta 
izstrādes procesā vai sniegtā informācija ir nepilnīga, nav 
pievienoti apliecinošie dokumenti.  

Atsauces
1Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības 
teritorija ir Gulbenes novads, izņemot ga-
dījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 
590  13.2.2..punktā (ar sabiedriskām at-
tiecībām saistītas darbības). Ja projektā ir 
paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacio-
nārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu 
Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku 
vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav 
motora, un kas paredzēts braukšanai savie-
nojumā ar transporta līdzekli, tad projektā 
iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta 
īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakš-
punktā minēto mobilo tehniku un piekabes 
projekta uzrraudzības laikā var izmantot 
arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īs-
tenošanas teritorijas (Gulbenes novada).

2Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību, 
t.sk., iepirkuma dokumentāciju, kas saistīti 
ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā 
ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu 
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lau-
ku atbalsta dienesta lēmums par projekta 
apstiprnāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK 
Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam. 

3Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pie-
teikšanās sistēma 

42014.gada 30.septembra Ministru kabine-
ta noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts 
un Eiropas savienības atbalsta piešķirša-
nu, administrēšanu un uzraudzību lauku 
un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.
gada plānošanas periodā”

5Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 
52.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1..no-
daļā noteiktajam. 

6Dokumentu juridiskā spēka likums, Minis-
tru kabineta 2010.gada 28.septembra no-
teikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas kārtība”.

7Elektronisko dokumentu likums, Ministru 
kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi 
Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādā-
šanas, noformēšanas, glabāšanas un apri-
tes kārtība valsts un pašvaldības iestādēs 
un kārtība, kādā notiek elektronisko do-
kumentu aprite starp valsts un pašvaldību 
iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziska-
jām un juridiskajām personām”.

8“Veidlapa, kas pamato projekta īsteno-
šanas rezultāta uzturēšanu projekta uz-
raudzības periodā (5.2.aktivitātē, MK 
13.10.2015. noteikumu Nr.590 44.7.apakš-
punkts)  atrodama http://lad.gov.lv/lv/
atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/
atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosa-
na-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-viete-
jas-attistibas-strategiju-235

9Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību, 
t.sk., iepirkuma dokumentāciju, kas saistīti 
ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā 
ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu 
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku 
atbalsta dienesta lēmums par projekta ap-
stiprināšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK 
Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.

1004.06.2016. MK noteikumi Nr.299 “No-
teikumi par iepirkuma procedūru un tās 
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansē-
tiem projektiem”

1104.06.2016. MK noteikumi Nr.299 “No-
teikumi par iepirkuma procedūru un tās 
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansē-
tiem projektiem”

12Vispārējās izmaksas ir nosauktas MK 
Not. Nr.590 31.7.punktā
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Kritēriju grupa Kritērijs Vētējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā 
daļa 

Kritērija skaidrojums 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

Ja kaut vienā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts. 

1.1. 

Projekts atbilst SVVA 
stratēģijas mērķim, ir 

saskaņā ar Rīcības plānā 
noteikto rīcību un VRG 

darbības teritoriju 
 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

Jā Nē 

B.1., B.5. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes atbilst MK 
Not. Nr.590 2.2.punktā un SVVA stratēģijā noteiktajiem 
mērķiem. 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst mērķiem, tas tālāk netiek 
vērtēts.  

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

Jā Nē 

B.6.1., B.9. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā 
noteiktajai rīcībai un tajā plānotās aktivitātes atbilst MK Not. 
Nr.590 5.2.punktā noteiktajām darbībām: 
Rīcībai 2.1. - 5.2.2.punktā noteiktās darbības; 
Rīcībai 2.2. - 5.2.1.punktā noteiktās darbības.  
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas 
tālāk netiek vērtēts.  

  

Atbilst īstenošanas vietai1** 

Jā Nē 

B.7. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes notiek 
VRG darbības teritorijā, vai MK Not. Nr.590 noteiktajā 
kārtībā  
Vērtējums “Nē”- ja projekta īstenošanas vieta neatbilst 
noteiktajai teritorijai, tas tālāk netiek vērtēts. 

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama 
SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.2.punktā- ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, var 
veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un 
kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un 
piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem 

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 plāns8.  
 

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; 

2 

B.6., B.13. 
Projekta iesniegums kopumā  

2 punktus saņem, ja projektā plānotais mērķis atbilst mērķa 
grupas vajadzību risināšanai un atbilstoši tam izvēlētas 
projekta aktivitātes.  
Projekta iesniegumā ir skaidri definētas plānotās aktivitātes- 
sniegts to detalizēts  apraksts- pamatots aktivitātes nozīmīgs 
mērķa grupas vajadzību risināšanā, saplānots aktivitātes 
ieviešanas laika grafiks, norādīti sasniedzamie rezultāti, ir 
izvērtēti projekta ieviešanas un uzturēšanas riski un norādīta 
projekta rezultātu uzturēšana pēc projekta realizācijas vismaz 
5 gadus.  
Projekta aktivitāšu realizācijā iesaista vietējos iedzīvotājus un 
uzņēmējus.  
Pretendents ir sniedzis informāciju par to, kā tiks iegūti 
līdzekļi projekta rezultātu pieejamības un uzturēšanas 
nodrošināšanai.  
Pievienots projektu ieviešanas un uzturēšanas riska 
novērtēšanas apraksts (Pielikums Nr.5).  
Pievienots projektu rezultātu uzturēšanas plāns, kas sastādīts 5 
gadiem (Pielikums Nr.6).  
Pievienotajos dokumentos ir norādīta detalizēta informācija.  

Daļēji aprakstītas projekta 
aktivitātes, daļēji norādīti 
sasniedzamie rezultāti un to 
uzturēšana pēc projekta 
realizācijas. Vai arī pievienots 
rezultātu uzturēšanas plāns 
sastādīts mazāk kā 5 gadiem; 

1 

1 punktu saņem, ja  projektā plānotais mērķis daļēji atbilst 
mērķa grupas vajadzību risināšanai, izvēlētas projekta 
aktivitātes daļēji atbilst mērķa grupas vajadzību 
apmierināšanai.  
Projekta iesniegumā daļēji pamatots aktivitātes nozīmīgs 
mērķa grupas vajadzību risināšanā, saplānots aktivitātes 
ieviešanas laika grafiks, daļēji norādīti sasniedzamie rezultāti, 
daļēji izvērtēti projekta ieviešanas un uzturēšanas riski un 
norādīta projektu rezultātu uzturēšana pēc projekta realizācijas 
vismaz 5 gadus.  
Pievienots projektu rezultātu uzturēšanas plāns, kas sastādīts 
laika posmam, kas mazāks kā 5 gadi.  

Nav aprakstītas aktivitātes; 
projekta rezultāti un to 
uzturēšanas pēc projekta 
realizācijas vai arī nav pievienots 
rezultātu uzturēšanas plāns. 

0 

0 punktu saņem, ja nepilnīgi aprakstītas plānotās aktivitātes, 
norādītie sasniedzamie rezultatīvie rādītāji nav norādīti vai ir 
nesasniedzami. Sniegta nekonkrēta informācija par projekta 
rezultātu uzturēšanu pēc tā realizācijas.  
Nav pievienots projekta rezultātu uzturēšanas plāns.  

 

2.4.  
Projekta budžets un tā 

atbilstība projekta mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta plānotās izmaksas ir 
pamatotas un orientētas uz mērķa  
un rezultātu sasniegšanu.  
 Ir veikta cenu aptauja9. Cenu 
izpētes dokumenti saprotami, bez 
kļūdām, pamatota piegādātāja/ 
darbu veicēju izvēle.  
norādīti finansējuma avoti. 

2 

B.6.3., B.8., B.9.,  
Projekta iesnieguma 
pavaddokumenti  

2 punktus saņem, ja projektā plānoto aktivitāšu veikšanai 
norādītais projekta budžets (projekta pieteikuma B.8.sadaļa) ir 
izstrādāts aritmētiski precīzi (t.i., nav matemātisku kļūdu); 
finanšu aprēķins ir izstrādāts atbilstoši projekta iesnieguma 
veidlapas prasībām, t.i., aizpildītas visas ailes (norādot 
izmaksu pozīciju, mērvienību, vienību skaitu, kopējās 
izmaksas (sadalot izmaksas ar PVN, bez PVN), precīzi 
norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsta intensitāte %, 
publiskais finansējums EUR, privātais finansējums EUR, 
maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums, izmaksu 
atbilstība darbībām); finanšu aprēķins norādīts ar diviem 
cipariem aiz komata; ievēroti izmaksu apmēra ierobežojumi 
vispārējām izmaksām un ir aritmētiski precīzi aprēķinātas 
atbilstoši MK Not. Nr.590 28.5, 28.6., 30.2. punktos 
noteiktajām procentuālajām normām*. 
Plānotās projekta izmaksas pilnībā nodrošinās projekta 
mērķa un rezultātu sasniegšanu.  
Norādītās projekta izmaksas ir norādītas atbilstoši veiktajai 
cenu aptaujai. Veiktā cenu aptauja atbilst MK Not. Nr.29910 
un MK Not. 598 6.5.noteiktajiem nosacījumiem. Ir iesniegta 
visa nepieciešamā cenu salīdzināšanas dokumentācija**, tajā 
nav kļūdu. 
Ja projekta izmaksās ir iekļautas neattiecināmās izmaksas- tās 
ir pamatotas. 
Ir norādīti finansējuma avoti.  

Projekta budžets daļēji atbilst 
mērķim un sasniedzamajiem 
rezultātiem. Nepilnīga cenu 
izpēte. Ir kļūdas. Atsevišķas 
izmaksu pozīcijas nav 
samērojamas ar plānotajiem 
rezultātiem. 
Nav norādīti  vai daļēji norādīti 
finansējuma avoti.  

1 

1 punktu saņem, ja projektā plānoto darbību veikšanai 
norādītais projekta budžets (projekta pieteikuma B.8.sadaļa) ir 
izstrādāts aritmētiski precīzi (t.i., nav matemātisku kļūdu); 
finanšu aprēķins ir daļēji atbilstošs projekta iesnieguma 
veidlapas prasībām, t.i.,  nav precīzi aizpildītas kāda no ailēm 
(norādot izmaksu pozīciju, mērvienību, vienību skaitu, 
kopējās izmaksas (sadalot izmaksas ar PVN, bez PVN), 
precīzi norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsta intensitāte %, 
publiskais finansējums EUR, privātais finansējums EUR, 
maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums, izmaksu 
atbilstība darbībām); finanšu aprēķins norādīts ar diviem 
cipariem aiz komata; ievēroti izmaksu apmēra ierobežojumi 
vispārējām izmaksām un ir aritmētiski precīzi aprēķinātas 
atbilstoši MK Not. Nr.590 28.5, 28.6., 30.2. punktos 
noteiktajām procentuālajām normām*. 
Norādītās projekta izmaksas nav norādītas atbilstoši veiktajai 
cenu aptaujai, tās ir norādītas lielākas  nekā tās ir norādītas 
cenu aptaujā. Veiktā cenu aptauja daļēji atbilst MK Not. 
Nr.29911 un MK Not. 598 6.5.noteiktajiem nosacījumiem. Nav 
iesniegta visa nepieciešamā cenu salīdzināšanas 
dokumentācija**, tajā ir nelielas kļūdas. 
Ja projekta izmaksās ir iekļautas neattiecināmās izmaksas- tās 
nav pamatotas. 
Daļēji norādīti finansējuma avoti.  

   Projektā plānotās izmaksas nav 
pamatotas un/vai orientētas uz 
plānotā mērķa un sasniedzamo 
rezultātu sasniegšanu vai arī nav 
skaidri pamatotas projektā. 
Nav veikta cenu aptauja. Nav 
norādīti finansējuma avoti 

0 

 0 punktus saņem, ja projekta plānotās izmaksas ir 
neatbilstošas- projekta pieteikuma B.8.sadaļā norādītās 
projekta attiecināmās izmaksas ir norādītas lielākas nekā tas ir 
cenu piedāvājumā. Plānotās izmaksas neveicina projekta 
mērķu un rezultātu sasniegšanu.  
Nav veikta cenu salīdzināšana.  
Nav norādīti finansējuma avoti.  

* 1) jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas gadījumā- vispārējās izmaksas12 nedrīkst pārsniegt 2% no izmaksu kopsummas, kas rodas summējot Jaunu pamatlīdzekļu iegāde un 
uzstādīšana + Mācību izmaksas, kas atspoguļotas B.8.sadaļas 1. un 5. izmaksu pozīcijās (MK Not. Nr. 590 31.7.1.punkts); 
2) būvniecības un būvmateriālu iegādes gadījumā – vispārējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 7% no izmaksu kopsummas, kas rodas summējot Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, 
novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas + un Būvmateriālu iegādes izmaksas + Teritorijas labiekārtošanas izmaksas, kas atspoguļotas B.8. sadaļas 2., 3. un 4. izmaksu 
pozīcijās (MK Not. Nr.590 31.7.2.punkts);  

** Cenu aptaujas dokumentācija:  
1) Ja izmaksas ir mazākas par 700 euro – 1) atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai 

apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti; 2) Apliecinājums par interešu konflikta neesību.   
2) Ja izmaksas ir lielākas par 700 euro, bet nepārsniedz 170 000 euro būvniecības gadījumā vai 70 000 euro preču un pakalpojumu iegādes gadījumā: 1) cenu aptaujas 

tehniskā specifikācija, 2) vismaz 2 derīgi piedāvājumi konkrētai iegādei; 3) Līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums 4) Apliecinājums par interešu konflikta 
neesību.  

Jāņem vērā! Projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu cenu salīdzināšanā jāievēro MK Not. Nr.598 6.5.punktā noteiktās prasības. 

2.5. 

Projekta iesniedzējs 
kapacitāte sasniegt 
projekta mērķi un 

rezultātus. 

Sniegta informācija par 
pretendenta līdzšinējo darbību, 
plānotajām aktivitātēm, projekta 
iesniedzēju kapacitāti īstenot 
projektu un sasniegt projekta 
mērķi. Iesniedzējam ir pozitīva 
pieredze projektu īstenošanā, ir 
nepieciešamie resursi projekta 
mērķa un uzdevuma sasniegšanā. 
Pamatota iesniedzēja īstermiņa un 
ilgtermiņa darbība. 

2 

A.1., A.2., B.5., B.6.3. 
Projekta iesniegums kopumā  
 
 
 
 

2 punktus saņem, ja pretendents ir sniedzis detalizētu 
informāciju par savu līdzšinējo darbību (A.1.sadaļa)- darbības 
laiks, darbības mērķi un joma, organizācijas lielums,  norādīti 
pretendenta darbības īstermiņa un ilgtermiņa mērķi, aprakstīta 
to saistība ar izstrādājamo projektu. Biedrībām/ 
nodibinājumiem sniegta informācija par biedriem. 
Sniegta informācija par pieredzi dažādu projektu realizācijā.  
Sniegta informācija par pieejamiem materiāltehniskajiem 
līdzekļiem, kas ļaus uzturēt projekta rezultātus pēc projekta 
realizācijas un nodrošinās rezultātu pieejamību sabiedrībai. 

Sniegta informācija par 
pretendenta darbību, plānotajām 
aktivitātēm, pamatota iesniedzēju 
kapacitāte projekta īstenošanā, 
mērķa sasniegšanā. Nav sniegta 
informācija par pieejamiem 
resursiem vai arī nav informācija 
par iepriekšējo pieredzi projektu 
īstenošanā, vai nav īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķi pamatoti 
pieteikumā. 

1 

1 punktu saņem, ja pretendents ir sniedzis vispārīgu 
informāciju par savu līdzšinējo darbību. 
Norādīti pretendenta īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķi, 
taču nav aprakstīti to saistība ar izstrādājamo projektu.   
Nav sniegta informācija par pieredzi dažādu projektu 
realizācijā.  
Ir sniegta vispārīga informācija par pieejamiem 
materiāltehniskajiem līdzekļiem, kas ļaus uzturēt projekta 
rezultātus pēc projekta realizācijas un nodrošinās rezultātu 
pieejamību sabiedrībai.  

Nav sniegta informācija par 
projekta iesniedzēja līdzšinējo 
darbību, pieredzi projektu 
īstenošanā, nav sniegta 
informācija par īstermiņa un 
ilgtermiņa plāniem un 
pieejamajiem resursiem projekta 
mērķa sasniegšanai. 

0 

0 punktu saņem, ja pretendents nav sniedzis informāciju par 
līdzšinējo darbību, vai sniegtā informācija ir ļoti vispārīga. 
Nav norādīti pretendenta darbības īstermiņa un ilgtermiņa 
mērķi.  
Nav sniegta informācija par pretendenta pieredzi projektu 
īstenošanā. Tāpat, nav sniegta informācija par pretendentam 
pieejamiem resursiem projekta mērķa sasniegšanā un rezultātu 
uzturēšanā.    
 

 

Informācija par 
1.kārtas projektiem

Rīcībā 1.2.. “Vietējās produkcijas 
realizācijas vides radīšana vai labiekār-
tošana”  netika saņemts neviens projekts.
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PROJEKTU VĒRTĒŠANA KRITĒRIJI4 marts

www.sateka.lv

Informatīvo izdevumu finansē biedrība “SATEKA”,  
projekta Nr. 16-00-A0190.400-000003

Atsauces
13Novadu nozīmes attīstības centrs- ir teritorija, kurā tiek 
nodrošināta visa veida infrastruktūras attīstība un tās 
kvalitātes uzlabošana, pamata (izglītības, veselības, soci-
ālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamība, 
kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņē-
mējdarbības aktivitāte, radot darba iespējas iedzīvotājiem, 
tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās.

14Vietējā pašvaldība nevar īstenot projektus pilsētas teri-
torijā, kas ir reģionālās nozīmes centrs (MK Not. Nr.590 
7.punkts)

15Terminu „Jauninājums” un  „Inovācija” skaidrojums 
SVVA stratēģijas 2.3.sadaļā. 

16Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs tiek 
aprēķināts tikai par tiem projektiem, kas ir pilnībā realizēti 
un ir uzsākta projektu uzraudzība.

17Skatīt Rīcības plāna 7.aili

18Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Pie-
mēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto 
punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

19Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Pie-
mēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto 
punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

20Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Pie-
mēram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra projekta saņemto 
punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

PROJEKTA DZĪVES CIKLS 
Biedrības “SATEKA” 3.kārtas atklātais projektu iesniegumu konkursa Rīcībai 2.1. un Rīcībai 2.2. 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. -2020.gados ietvaros 
19.2. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

 

Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties 
pilnu finanšu risku. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta 

īstenošanu saistītos izdevumus. 

•03.03.2017.- 
•03.04.2017. 

Projektu 
iesniegšana 

•04.04.2017.- 
•03.05.2017. 

Projektu  
iesniegumu 
vērtēšana 
SATEKĀ 

•04.05.2017.- 
•04.08.2017. 
Termiņš var tik 

pagarināts  

Projektu 
iesniegumu 
vērtēšana 
LAD ZARPL 

• Pamatlīdzekļu iegāde – līdz 1 gadam 
• Būvniecība, teritorijas labiekārtošana- līdz 2 gadiem  
• Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana izmaksas, kas 

nepārsniedz 15 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – divi gadi  
 

Projekta 
īstenošana 

5 
gadi  

Projekta 
uzraudzība  

n.p.
k. 

Kritēriju grupa Kritērijs Vētējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā 
daļa 

Kritērija skaidrojums 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 

Ja kaut vienā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk vērtēts. 

1.1. 

Projekts atbilst SVVA 
stratēģijas mērķim, ir 

saskaņā ar Rīcības plānā 
noteikto rīcību un VRG 

darbības teritoriju 
 

(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

Jā Nē 

B.1., B.5. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes atbilst MK 
Not. Nr.590 2.2.punktā un SVVA stratēģijā noteiktajiem 
mērķiem. 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst mērķiem, tas tālāk netiek 
vērtēts.  

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

Jā Nē 

B.6.1., B.9. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā 
noteiktajai rīcībai un tajā plānotās aktivitātes atbilst MK Not. 
Nr.590 5.2.punktā noteiktajām darbībām: 
Rīcībai 2.1. - 5.2.2.punktā noteiktās darbības; 
Rīcībai 2.2. - 5.2.1.punktā noteiktās darbības.  
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas 
tālāk netiek vērtēts.  

  

Atbilst īstenošanas vietai1** 

Jā Nē 

B.7. 
Projekta iesniegums kopumā 

Vērtējums ir “Jā”, ja projekta plānotās aktivitātes notiek 
VRG darbības teritorijā, vai MK Not. Nr.590 noteiktajā 
kārtībā  
Vērtējums “Nē”- ja projekta īstenošanas vieta neatbilst 
noteiktajai teritorijai, tas tālāk netiek vērtēts. 

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama 
SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.2.punktā- ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, var 
veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Ja projektā ir paredzēts iegādāties vai aprīkot ar stacionārām iekārtām atbilstoši MK noteikumu Nr.590 37.11.apakšpunktā mobilo tehniku vai piekabi (transporta līdzeklis, kam nav motora, un 
kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transporta līdzekli, tad projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo šo noteikumu 37.11.apakšpunktā minēto mobilo tehniku un 
piekabes projekta uzrraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem  

2.6. 
Projekts tiek īstenots lauku 

teritorijā ārpus attīstības 
centriem 

Projekts tiek realizēts ārpus 
attīstības centriem, kā arī ja 
projekts tiek realizēts visā 
Gulbenes novada teritorijā vai 
vairākās apdzīvotās vietās 
(pagastos, ciemos) Gulbenes 
novada teritorijā  

2 

B.7.  

2 punktus saņem, ja projekts tiek realizēts Gulbenes novada 
teritorijā, izņemot Gulbenes pilsētu, Jaungulbeni, Lizumu, 
Lejasciemu.  
2 punktus saņem, ja projektā plānotās aktivitātes tiek 
realizētas vairākās novada teritorijās (pagastos, ciemos, 
pilsētā). Šajā gadījumā 2 punktus saņem arī tie projekti, 
kuriem viena no realizācijas vietām ir Gulbenes pilsēta, 
Jaungulbene, Lizums, Lejasciems.   
Projekti, kas tiek realizēti Jaungulbenes pagasta, Lizuma 
pagasta, Lejasciema pagasta lauku teritorijā, saņem 2 
punktus.  

Projekts tiek realizēts Novada 
nozīmes attīstības centrā13- 
Jaungulbenē, Lizumā, Lejasciemā 

1,5 

1,5 punktus saņem tie projekti, kas tiek realizēti Jaungulbenē, 
Lizumā, Lejasciemā.  
Ja projekta īstenošanas ir paredzētas vairākās vietās un tā 
īstenošanas teritorijas ir Jaungulbene, Lizums un/vai 
Lejasciems un Gulbenes pilsētas teritorija, 1.5 punktu saņem 
tādā gadījumā, ja projektā plānoto ieguldījumu summa ārpus 
Gulbenes pilsētas teritorijas ir vismaz 70% 

Projekts tiek realizēts reģionālās 
nozīmes centrā14 (Gulbenē) 1 

1 punktu saņem tie projekti, kas tiek realizēti Gulbenes 
pilsētas teritorijā. 
Ja projekta īstenošanas ir paredzētas vairākās vietās un tā 
īstenošanas teritorijas ir Jaungulbene, Lizums un/vai 
Lejasciems un Gulbenes pilsētas teritorija, 1 punktu saņem 
tādā gadījumā, ja projektā plānoto ieguldījumu summa 
Gulbenes pilsētas teritorijā ir virs 30% no kopējām projekta 
attiecināmajām izmaksām.  

2.7. 
Aprakstīta projekta rezultātu 
pieejamības nodrošināšana 

plašākai sabiedrībai 

Projekta rezultāti ir publiski 
pieejami neierobežotā laikā 
(neskaitot sezonalitāti) jebkuram 
iedzīvotājam 

2 

B.6., B.13.  
Projekta iesniegums kopumā  

2 punktus saņem, ja projekta rezultāti pieejami plašai 
sabiedrības daļai. Pretendents nodrošina neierobežotu 
pieejamību projekta rezultātiem, ņemot vērā sezonalitāti, 
darba laikus.  
Ir sniegta detalizēta informācija, kā tiks nodrošināta 
informācijas nodošana mērķa grupai vai plašākai sabiedrībai 
par projekta rezultātu pieejamību. Piemēram, izstrādāts 
informēšanas plāns, regulāra informācijas ievietošana 
sociālajos tīklos. 
Sniegta precīza informācija, kā mērķa grupa vai vietējā 
sabiedrība varēs sazināties ar pretendentu, lai varētu izmantot 
projekta rezultātu.  
Pretendents norāda, kā tiks apkopota informācija par projekta 
rezultātu izmantošanu. Piemēram, iekārtots uzskaites žurnāls.  

Projekta rezultāti ir publiski 
pieejami ierobežotā laikā 
(neskaitot sezonalitāti) jebkuram 
iedzīvotājam 

1 

1 punktu saņem, ja projekta rezultāti pieejami plašai 
sabiedrībai, taču projekta rezultātu pieejamība ir ierobežota 
(laikā vai vietā). 
Sniegta vispārīga informācija, kā tiks nodrošināta informācijas 
nodošana mērķa grupai vai plašākai sabiedrībai par projekta 
mērķa izmantošanas iespējām.  
Nav sniegta informācija, kā mērķa grupa vai vietējā sabiedrība 
varēs sazināties ar pretendentu, lai varētu izmantot projekta 
rezultātu.  

 

  Projekta rezultāts ir pieejams tikai 
nelielai mērķa grupai. 0  

0 punktus saņem, ja projekta rezultāts pieejams nelielai vai 
šauras jomas mērķa grupai. Piemēram, projekta rezultātus var 
izmantot tikai noteiktās organizācijas biedri. 
Nav sniegta informācija, kā tiks nodota informācija mērķa 
grupai vai vietējai sabiedrībai projekta rezultātu izmantošanas 
iespējām.  

2.8. 
Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju15 

VRG teritorijā 

Projekta ideja ir oriģināla VRG 
teritorijā un tas ir pamatots 

projekta iesniegumā. 

2 

B.3.  
Projekta iesniegums kopumā 

2 punktus saņem, ja projekts ir inovatīvs* visā VRG darbības 
teritorijā. Projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums par to, ka 
projekta ideja ir oriģināla, sniegta informācija, kā pretendents 
ir ieguvis apliecinājumu, ka šī ideja ir inovatīva.  

Projekta ideja ir oriģināla vietējā 
līmenī – pagasta/ pilsētas/ ciema 

teritorijā, kurā projekts tiks 
īstenots, un tas ir pamatots 

projekta iesniegumā. 

1 1 punktu saņem, ja projekts ir inovatīvs* vietējā līmeni, tas ir 
pagasta/ciema/ pilsētas teritorijā, kurā tas tiek realizēts. 
Projekta iesniegumā ir sniegts pamatojums par to, ka projekta 
ideja ir oriģināla, sniegta informācija, kā pretendents ir ieguvis 
apliecinājumu, ka šī ideja ir inovatīva konkrētajā teritorijā. 

Projekta idejas oriģinalitāte nav 
pamatota vai arī projektā nav 

paredzēts ieviest jauninājumu. 

0 0 punktus saņem, ja projekts nav inovatīvs vai nav sniegts 
pamatojums par projekta oriģinalitāti.  

2.9. 

Atbalsta pretendenta saņemtā 
finansējuma apmērs16 

(ELFLA publiskais 
finansējums) SVVA 

stratēģijas 2015-2020 ietvaros 

0 līdz 20 000 EUR 2 

VRG projektu datu bāze 

2 punktus saņem, ja pretendents iepriekš nav saņēmis 
atbalstu LEADER pasākumā vai, ja ir saņēmis, tad saņemtais 
ELFLA publiskais finansējums nepārsniedz 20000 euro.  

20 000.01 līdz 50 000 EUR  1 
1 punktu saņem, ja pretendents ir saņēmis atbalstu LEADER 
pasākumā, saņemtais ELFLA publiskais finansējums ir 
robežās 20000,01- 50000,00 euro.  

50 000.01 EUR un vairāk 0 
0 punktu saņem, ja pretendents ir saņēmis atbalstu LEADER 
pasākumā, saņemtais ELFLA publiskais finansējums 
pārsniedz 50000,01 euro. 

2.10
. 

Projekta rezultāts saistīts ar 
tūrisma nozari 

 
Vērtēšanas kritērijs 

attiecināms 
tikai uz Rīcību 2.2. 

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 

2 

B.4., B.4.1.. B.6., B.13. 
Projekta iesniegums kopumā  

2 punktus saņem, ja projekts tiek realizēts tūrisma nozarē- tā 
rezultāti tieši ietekmē tūrisma nozari. Piemēram, izveidots 
jauns tūrisma objekts, uzlabots esošais tūrisma objekts, 
paaugstināta tūrisma pakalpojuma pieejamība (uzlabota 
piekļuve objektam).  

Projekta rezultātiem ir netieša 
un/vai neliela ietekme uz tūrisma 
aktivitātēm 

1 
1 punktu saņem, ja projektam ir netieša un/vai neliela 
ietekme uz tūrisma nozari. Piemēram, informatīvo stendu vai 
norāžu uzstādīšana.  

Projekta rezultātiem nav ietekmes 
uz tūrisma nozari 0 0 punktus saņem, ja projekta rezultātiem nav ietekme uz 

tūrisma nozari.  
2.11
. 

Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta (LAD) 
elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) 

2 Projekta iesniegums kopumā 2 punktus saņem, ja projekta iesniegums tiek iesniegts LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā* (EPS).  
Iesniedzot projekta iesniegumu VRG papīra formātā vai ar 
elektronisko parakstu : lad@lad.gov.lv., punkti netiek 
piešķirti.  
Projekta pieteikumi pa pastu netiek pieņemti, tie neatvērti 
tiek nosūtīti atpakaļ pretendentam. 

 * Ja pretendents nav EPS lietotājs, tam ir jānoslēdz līgums par EPS lietošanu tuvākajā vai pieejamā LAD Klientu apkalpošanas daļās. Pēc līguma noslēgšanas pretendents 
saņemt lietotāja numuru un paroli.  
Biedrības “SATEKA” darbības teritoriju apkalpo LAD Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kas atrodas Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads, LV-4401.  

Rīcība 2.1. 
Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos: 20 Ja izpildās nosacījums, kas noteikts kritērijā 2.1., būvniecības 

projektiem 20,5 punkti 
Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu 

atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 
11  

Ja projekts kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 11,00 punktus, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek 
tālāk vērtēts. 

Rīcība 2.2. 
Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos: 22 Ja izpildās nosacījums, kas noteikts kritērijā 2.1., būvniecības 

projektiem 22,5 punkti 
Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu 

atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 
12,10  

Ja projekts kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 12,10 punktus, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek 
tālāk vērtēts. 
3.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

3.1. 

Projekts tiek īstenots iepriekšējā plānošanas 
periodā (2007.- 2013.) vai šī plānošanas 
perioda (2014.- 2020.) iepriekšējās kārtās*  
izveidotās telpās vai izveidotajā/ uzlabotajā 
infrastruktūrā 

Tiek īstenots  1 A.2.1., B.6.1.. B.13., 
VRG datu bāze 

1 punktu saņem, ja projekts tiek īstenots infrastruktūrā, kas ir 
izveidota projektu pieņemšanas iepriekšējās kārtās* gan šajā 
plānošanas periodā, gan iepriekšējā plānošanas periodā.  
Aprakstīta un pamatota projekta saturiskā saistība ar iepriekš 
īstenotajiem projektu/ tiem.  

Netiek īstenots  0 0 punktus saņem, ja projekts netiek īstenots infrastruktūrā, kas 
izveidota iepriekšējās kārtās saņemtā finansējuma ietvaros.   

* Ja projektu plānots realizēts infrastruktūrā, kas izveidota šī plānošanas perioda (2014.- 2020.) iepriekšējās kārtās, tad projektam, kura ietvaros tika izveidotas telpas vai infrastruktūra ir 
jābūt pilnībā realizētam, projektam ir jābūt uzsāktai uzraudzībai.   

3.2. 

Projekta ietvaros tiek sasniegts vismaz viens 
atbilstošās rīcības rezultātu rādītājs17 

Ir sasniegts 1 rādītājs,  1 

B.4. 

Pretendentam ir jāsasniedz vismaz 1 rezultatīvais rādītājs, kas 
norādīts VRG Rīcības plāna 7.ailē.  
Par pirmo B.4. sadaļas “Atbilstošie vietējās rīcības grupas 
sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģijā minētie 
sasniedzamie rādītāji, norādot vērtību” norādīto sasniedzamo 
rādītāju piešķir 1 punktu.  
Par katru nākamo rezultatīvo rādītāju- 0,2 punkti. 

Par katru nākamo sasniegto 
rādītāju 0.2 

Minimālais punktu skaits specifiskajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 1 
Ja projekts specifiskajos  vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 1 punktu, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk 
vērtēts.  

 4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā 
(Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. 

Projekts tiek īstenots teritorijā (pagastā/pilsētā), kurā līdz šim saņemts 
mazākais LEADER atbalsts (ELFLA publiskais finansējums) EUR uz 1 
iedzīvotāju Pie augstākā punktu skaita- 0,01 

punkts, katram nākamajam tiek 
aprēķināts pēc koeficienta18 

Pēc VRG apkopotajiem projektu rezultātiem par LAP plānošanas 
periodiem:  2007.-2013 un 2014.-2020 periodā  
Aprēķinos tiek ņemti vērā tikai sabiedrisko aktivitāšu projektos 
saņemtais ELFLA publiskais finansējums.  
Skatīt pielikumu Nr.4 
Informācija tiks apkopota un atjaunota uz katru projektu 
pieņemšanas kārtu. Iedzīvotāju skaits uz attiecīgā gada 1.janvāri, 
dati no Gulbenes novada mājas lapas. 

4.2. Projekts saņēmis augstāku vērtējumu 3.2. kritērijā  Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, katram nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta19 
4.3.

* 
Papildus kritērijs, ja vienāds punktu skaits ir projektiem no vienas 
administratīvās teritorijas 

Projektam ar mazāko publisko finansējumu- 0.01 punkts, katram nākamajam tiek aprēķināts pēc 
koeficienta20 

* 4.3. kritērijs tiek pielietots, ja 4.1. un 4.2. kritērijs neatrisina problēmu. Piemēram, ja projektu realizācijas vieta ir viena pagasta teritorija. 
Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds  

minimālais punktu skaits:  Rīcība 2.1. Rīcība 2.2. 

Kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos 11 12,10 
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1 1 

Kopā  12 13,10 
 

LAP periods 2007.-2013 saņemtais finansējums Gulbenes novadā sadalījumā pa pagastiem 

Teritorija 
Iedzīvotāju 

skaits uz 
01.01.2016. 

Platība, 
ha 

Projektu skaits ELFLA 
finansējums 

EUR 

Kopējais ELFLA 
finansējums, EUR 

t.sk. Sabiedriskās aktivitātes - 1.- 
5.rīcība 

ELFLA 
finansējums 
EUR 

ELFLA 
finansējums, EUR  

Iesniegti Apstiprināti Uz  1 
iedzīvotāju Uz 1 ha Uz  1 

iedzīvotāju 
Uz 1 
ha 

Beļavas 
pagasts 

1618 16934,00 22 10 45041,16 27,838 2,660 26529,29 16,396 1,567 

Daukstu 
pagasts 

1120 16486,10 14 3 17946,60 16,024 1,089 9556,48 8,533 0,580 

Druvienas 
pagasts 

516 6757,40 9 7 50356,62 97,590 7,452 45812,50 88,784 6,780 

Galgauskas 
pagasts 

674 9829,30 7 6 37841,68 56,145 3,850 23193,29 34,411 2,360 

Gulbene 8117 1189,80 82 42 319704,01 39,387 268,704 313202,83 38,586 263,2
40 

Jaungulbenes 
pagasts 

1143 9055,40 9 5 33728,43 29,509 3,725 33728,43 29,509 3,725 

Lejasciema 
pagasts 

1592 33782,70 21 11 98652,38 61,968 2,920 93923,17 58,997 2,780 

Litenes 
pagasts 

1022 12735,70 11 9 50983,11 49,886 4,003 37016,48 36,220 2,907 

Lizuma 
pagasts 

1425 10779,10 16 5 22196,49 15,576 2,059 22196,49 15,576 2,059 

Līgo pagasts 408 7893,10 5 2 9331,07 22,870 1,182 7612,59 18,658 0,964 
Rankas 
pagasts 

1407 18387,00 11 4 15171,67 10,783 0,825 14101,58 10,022 0,767 

Stāmerienas 
pagasts 

1101 13381,40 13 8 74173,67 67,369 5,543 74173,67 67,369 5,543 

Stradu 
pagasts 

1933 17351,30 11 4 37045,66 19,165 2,135 37045,66 19,165 2,135 

Tirzas 
pagasts 

924 13045,70 10 8 72400,24 78,355 5,550 54001,55 58,443 4,139 

Visa novada 
teritorija 

23000 187608,00 5 3 24024,30 1,045 0,128 24024,30 1,045 0,128 

KOPĀ 23000 187608 246 127 908597,09 39,504 4,843 816118,31 35,48 4,35 
 


