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ORGANIZE!

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu 
projektu iesniegumu pieņemšanas 

4.kārtu 

www.sateka.lv

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 41677,49.

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 pava-
dīšanas 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 attiecī-

bām 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;

- Atbalsta pretendenta pašno-
vērtējumu par projekta atbilstī-
bu vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem 
projektu vērtēšanas kritērijiem, 
norādot katram kritērijam atbil-

stošo punktu skaitu un pamatojot 
punktu skaita atbilstību.

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 
pakalpojumu sniegšanas vieta/
atbalsta centrs sociāli mazaizsar-
gāto iedzīvotāju grupām;

-Uzlabota pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte esošajās in-

stitūcijās/ organizācijās;
- Uzlabota vai izveidota jau-

na infrastruktūra/pakalpojums 
bērnu 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”

Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma „Atbalsts LEADER 
vietējai attīstībai (sabiedrības vir-
zīta vietējā attīstība)” apakšpasā-
kumā „Darbību īstenošana saska-
ņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši 
Ministru kabineta 2015.gada 
13.oktobra noteikumiem Nr.590 
„Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanas kārtībai lauku 
attīstībai apakšpasākumā „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK 
Noteikumi Nr.590).

4.kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšanas laiks: 
16.01.2018. - 16.02.2018., darba 
dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

4.kārtai piešķirtais ELFLA 
publiskais finansējums: EUR 
41677,49. 

Rīcībai 2.1. “Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana Gul-
benes novada iedzīvotājiem”: 
EUR  41677,49.

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 
veidā, kas parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu un aplieci-
not ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likuma noteiktajā 
kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbal-
sta dienesta 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 Gargur-
ne, tālr. 26330257, 29177019, 
e-pasts: daiga@sateka.lv, mājas 
lapa: www.sateka.lv 

Cita informācija: ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju, mērķiem, rīcībām, 
plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un mini-
mālo punktu skaitu pozitīva atzi-
numa saņemšanai var iepazīties: 

- biedrības „SATEKA” biro-
jā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gul-
benes 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-vei-
di/projekti-un-investicijas/lea-
der/pieteiksanas-termini-uz-pa-
sakumu/.

Par biedrību “Sateka”
Dibināta: 2007.gadā
Biedru skaits: 55
Darbības teritorija: Gulbenes novads 
Biroja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401
Darba laiks: darba dienās plkst.8.00-17.00 (pusdienas pārtraukums 
plkst.12.00-13.00)  
Apmeklētājus pieņem: otrdienās plkst.9.00-12.00, 
ceturtdienās plkst.10.00-16.00 (vēlama iepriekšēja pieteikšanās)
Mājas lapa: www.sateka.lv, e-pasts: sateka@sateka.lv, 
biroja tālr.: 26330257
Biedrības koordinatore, LEADER administratīvā vadītāja:  
Daiga Gargurne, tālr. 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv
LEADER projekta koordinatore: Inese Zvejniece, tālr. 29330985, 
e-pasts: inesezvej@inbox.lv 
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā daļa 

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

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   

Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai 
rīcībai 

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

Atbilst īstenošanas vietai1 Jā Nē B.7. 
Projekta iesniegums kopumā   

Ja kādā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts. 
2. KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

2.1. 
Projekta iesniegumam pievienoti un  
atbilstoši noformēti nepieciešamie 

dokumenti 

Ir iesniegti visi dokumenti2  2* 

D. 
SVVA stratēģijas 3.1. sadaļā norādītie 
papildus iesniedzamie dokumenti 

Nav iesniegti visi dokumenti3 0 
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 

Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  
1) Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegti papīra formā vai LAD EPS4 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 iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta 
iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums.  

2) Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegts ar elektronisko 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”).  

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 

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

1* 

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

0 

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

                                                           
1 Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590  13.2.2..punktā (ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības). 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 Dokumentāciju, 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 apstiprnāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.  
3 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 44.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā noteiktajam.  
4 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma  

2.3. 

Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri 
definētas un atspoguļo, kā tiks 

nodrošināta kvalitatīvu rezultātu 
sasniegšana un to uzturēšana pēc 

projekta realizācijas. 
Obligāta prasība- projekta rezultātu 

uzturēšanas plāns5.  
 

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  

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 

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

0 

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 aptauja6. 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  

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 

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 

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  
 
 
 
 

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 

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 

1Biedrības “SATEKA” 
(VRG) darbības teritorija ir 
Gulbenes novads, izņemot ga-
dījumus, kas norādīti MK notei-
kumu Nr 590  13.2.2..punktā (ar 
sabiedriskām attiecībām saistī-
tas darbības). Ja projektā ir pa-
redzēts iegādāties vai aprīkot ar 
stacionārām iekārtām atbilstoši 
MK noteikumu Nr.590 37.11.
apakšpunktā mobilo tehniku 

Atsauces vai piekabi (transporta līdzeklis, 
kam nav motora, un kas pare-
dzēts braukšanai savienojumā ar 
transporta līdzekli, tad projektā 
iegādāto vai aprīkoto atbalsta 
pretendenta īpašumā esošo šo 
noteikumu 37.11.apakšpunktā 
minēto mobilo tehniku un pieka-
bes projekta uzrraudzības laikā 
var izmantot arī ārpus vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijas (Gulbenes novada).

2Dokumentāciju, kas saistī-
ta ar būvniecību, t.sk., iepirku-

ma dokumentāciju, kas saistīti 
ar būvniecības izmaksām var 
iesniegt kopā ar projekta iesnie-
gumu vai sešu mēnešu laikā pēc 
dienas, kad stājies spēkā Lauku 
atbalsta dienesta lēmums par 
projekta apstiprnāšanu,  atbilsto-
ši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   
46.punktā noteiktajam. 

3Atbilstoši 13.10.2015. MK 
Not. Nr.590 44.punktam  un 
SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā no-
teiktajam. 

4Lauku atbalsta dienesta 

elektroniskās pieteikšanās sistē-
ma

5“Veidlapa, kas pamato pro-
jekta īstenošanas rezultāta uz-
turēšanu projekta uzraudzības 
periodā (5.2.aktivitātē, MK 
13.10.2015. noteikumu Nr.590 
44.7.apakšpunkts)  atrodama 
http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-vei-
di/projekti-un-investicijas/atbal-
sta-pasakumi/19-2-darbibu-is-
tenosana-saskana-ar-sabiedri-
bas-virzitas-vietejas-attisti-
bas-strategiju-235 

6Dokumentāciju, kas saistīta 
ar būvniecību, t.sk., iepirkuma 
dokumentāciju, kas saistīti ar 
būvniecības izmaksām var ie-
sniegt kopā ar projekta iesnie-
gumu vai sešu mēnešu laikā 
pēc dienas, kad stājies spēkā 
Lauku atbalsta dienesta lēmums 
par projekta apstiprnāšanu,  at-
bilstoši 13.10.2015. MK Not. 
Nt.590   46.punktā noteiktajam.
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n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā daļa 

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

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   

Projektā plānotās aktivitātes atbilst konkrētajai 
rīcībai 

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

Atbilst īstenošanas vietai1 Jā Nē B.7. 
Projekta iesniegums kopumā   

Ja kādā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “Nē”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts. 
2. KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

2.1. 
Projekta iesniegumam pievienoti un  
atbilstoši noformēti nepieciešamie 

dokumenti 

Ir iesniegti visi dokumenti2  2* 

D. 
SVVA stratēģijas 3.1. sadaļā norādītie 
papildus iesniedzamie dokumenti 

Nav iesniegti visi dokumenti3 0 
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 

Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  
1) Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegti papīra formā vai LAD EPS4 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 iesniedzēja apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta 
iesniegumam nav pievienots attiecīgs pilnvarojums.  

2) Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir iesniegts ar elektronisko 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”).  

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 

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

1* 

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

0 

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

                                                           
1 Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590  13.2.2..punktā (ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības). 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 Dokumentāciju, 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 apstiprnāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.  
3 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 44.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā noteiktajam.  
4 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma  

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.  Projekts tiek realizēts Novada nozīmes attīstības 
centrā7- Jaungulbenē, Lizumā, Lejasciemā 1,5 

Projekts tiek realizēts reģionālās nozīmes centrā 
(Gulbenē) 1 

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  

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

1 

Projekta rezultāts ir pieejams tikai nelielai 
mērķgrupai. 

0 

2.8. Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju8 VRG teritorijā 

Projekta ideja ir oriģināla VRG teritorijā, un tas ir 
pamatots projekta iesniegumā. 

2 

B.3.  
Projekta iesniegums kopumā 

Projekta ideja ir oriģināla vietējā līmenī – pagasta/ 
pilsētas/ ciema teritorijā, kurā projekts tiks īstenots, 

un tas ir pamatots projekta iesniegumā. 

1 

Projekta idejas oriģinalitāte nav pamatota vai arī 
projektā nav paredzēts ieviest jauninājumu. 

0 

2.9. 

Atbalsta pretendenta saņemtā 
finansējuma apmērs (ELFLA 
publiskais finansējums) SVVA 
stratēģijas 2015-2020 ietvaros 

0 līdz 20 000 EUR 2 

VRG projektu datu bāze 20 000.01 līdz 50 000 EUR  1 
50 000.01 EUR un vairāk 0 

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

2 Projekta iesniegums kopumā 

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 13,00 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 izveidotās 
telpās vai izveidotajā/ uzlabotajā infrastruktūrā 

Tiek īstenots  1 A.2.1., B.6.1.. B.13. Netiek īstenots  0 

3.2. 
Projekta ietvaros tiek sasniegts vismaz viens atbilstošās rīcības 
rezultātu rādītājs9 

Ir sasniegts 1 rādītājs,  1 
B.4. 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 koeficienta10 

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.  

4.2. Projekts saņēmis augstāku vērtējumu 3.2. 
kritērijā  

Pie augstākā punktu skaita- 0,01 punkts, katram nākamajam tiek 
aprēķināts pēc koeficienta11 

 

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 koeficienta12 

 

* 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. 

Kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos 11 
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1 

Kopā  12 
 

7Novadu nozīmes attīstības 
centrs- ir teritorija, kurā tiek no-
drošināta visa veida infrastruk-
tūras attīstība un tās kvalitātes 
uzlabošana, pamata (izglītības, 
veselības, sociālo u.c.) pakal-
pojumu un kvalitatīvu mājokļu 
pieejamība, kultūras un brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, kā 
arī uzņēmējdarbības aktivitāte, 
radot darba iespējas iedzīvotā-
jiem, tostarp attīstības centram 
piegulošajās lauku teritorijās. 

8Terminu „Jauninājums” un  
„Inovācija” skaidrojums SVVA 
stratēģijas 2.3.sadaļā. 

9Skatīt Rīcības plāna 7.aili

Atsauces 10Koeficientu 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.

11Koeficientu 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.

12Koeficientu 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” atklātais projektu iesniegumu konkursa 4.kārtas  
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. -2020.gados ietvaros 

19.2. apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 

Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem 

 

 
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. 

*projekta īstenošanas termiņš - no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
 

        

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

PROJEKTU 
IESNIEGŠANA 

Projektu 
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LAD ZA 

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

Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un 
Inese Zvejniece

Jūsu idejas un mūsu atbalsts - kopīgai attīstībai!
Vietējās attīstības stratēģija.

Biedrības “SATEKA” izstrā-
dātās sabiedrības virzītās vietē-
jās attīstības stratēģijas vīzija ir 
ekonomiski un sociāli aktīva te-
ritorija, kur radīta atbilstoša vide 
radošo un profesionālo mērķu 
sasniegšanai - ir inovatīvi ražoša-
nas uzņēmumi, kvalitatīvi pakal-
pojumi, daudzveidīga lauksaim-
nieciskā ražošana un pārstrāde, 
uzturēta kultūrvide un vēstures 
pieminekļi, pievilcīga lauku un 
pilsētvides ainava, aktīva sabied-
riskā dzīve, nodrošināta sociālā 
iekļaušana- pamats dzīvošanai, 
strādāšanai, atpūtai un dzīves 
kvalitātes paaugstināšanai katrā 
ģimenē un teritorijā kopumā. 

Šobrīd biedrība ievieš otro 
vietējās attīstības stratēģiju. Ie-
priekšējā plānošanas periodā 
(2009.-2013.) atbalstītie LEA-

DER projekti galvenokārt bija 
vērsti uz sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai – kultūras, sporta un 
brīvā laika kvalitatīvas pavadīša-
nas iespēju nodrošināšanai. Ko-
pumā tika realizēti 127 projekti, 
no kuriem 22 uzņēmējdarbības 
projekti. Kopumā tika piesaistīti 
vairāk kā 909 tūkst. eiro. 

Šī plānošanas perioda (2014.-
2020.) prioritāte ir vietējās uz-
ņēmējdarbības veicināšana un 
attīstība. Šobrīd sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai ir apstiprināts finansē-
jums 1 115 289,73 eiro apjomā. 
No tiem 60% tiek novirzīti mikro 
un mazās uzņēmējdarbības attīs-
tībai, bet 40% sabiedriskā labu-
ma projektiem- sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai un pievilcīgas 
dzīves un atpūtes vides sakārto-
šanai, izveidošanai. 

Rīcību atšifrējums: 
• Rīcība 1.1.  Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un 

esošo attīstība;
• Rīcība 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes no-

vada iedzīvotājiem;
• Rīcība 2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakal-

pojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Laika posmā no 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim ir noslēgušās trīs atklātu projektu  
pieņemšanas kārtas. Visās kārtās kopumā ir saņemti 144 projekti.
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Projektu vērtēšanas rezultāti   

Rīcība 1.1. Rīcība 2.1. Rīcība 2.2.

Kā redzams no info grafikas, 
no visiem pieņemtajiem 144 
projektiem gandrīz puse – 71 
projekts  noraidīts finansējuma 
trūkuma dēļ. Papildus tam Lauku 
atbalsta dienests ir noraidījis 1 
uzņēmējdarbības projektu, jo tam 
bija grūtībās nonākuša uzņēmu-
ma pazīmes, no biedrības SATE-

KA 17 noraidītajiem projektiem 
11 projekti nebija saņēmuši mi-
nimālo punktu skaitu,  3 projekti 
tika iesniegti neatbilstošā rīcībā, 
divi projekti tika noraidīti, jo 
projektos plānoto aktivitāšu dar-
bības teritorija tika plānota ārpus 
biedrības SATEKA darbības teri-
torijas, t.i., Gulbenes novada, bet 

viena projekta noraidīšanas ie-
mesls - projekts neatbilst SVVA  
noteiktajam stratēģiskajam mēr-
ķim:  M1 Veicināt ilgtspējīgas 
un produktīvas mikro (sīkās) un 
mazās uzņēmējdarbības attīstību 
partnerības teritorijā.
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Apstiprināto projektu ieviešanas situācija uz 11.12.2017. 

Sākta projektu uzraudzība Realizācijā

 

669173,84 223057,95 

223057,94 

Piešķirtā ELFLA sadalījums (2015.-2020.), EUR 

Rīcība 1.1. Rīcība 2.1. Rīcība 2.2.

 

669173,84 223057,95 

223057,94 

Piešķirtā ELFLA sadalījums (2015.-2020.), EUR 

Rīcība 1.1. Rīcība 2.1. Rīcība 2.2.

Uzņēmējdarbības projekti. Šajā plānošanas periodā  
(2014.-2020.) tika iesniegts 71 uzņēmējdarbības projekts, no tiem 

atbalstu saņēmuši 25 projekti.
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Atbalstīto uzņēmējdarbības  projektu sadalījums pa 
teritorijām  

Izmantojot ELFLA finansiālo 
atbalstu, Gulbenē un novada pa-
gastos realizēti interesanti uzņē-
mējdarbības projekti, kā rezultātā 
ir izveidojušies jauni uzņēmumi, 
kā arī sekmēta esošo uzņēmumu 
attīstība. 

Gulbenē izveidots mūsdie-
nīgu veterināro pakalpojumu 
piedāvājums dakteres Paulas 
Mezītes veterinārajā praksē; iz-
veidots jauns uzņēmums - SIA 
“Gulbenes Zobārstniecība”, kura 
veidotāju - zobu higiēnistes un 
zobārsta - mērķis ir sniegt jaunus 
pakalpojumus pilsētas, novada 
un arī tuvējo novadu iedzīvo-
tājiem, nodrošinot pacientus ar 
mūsdienīgu aprīkojumu, pakal-
pojumu pieejamību un speciā-
listu atbildību pret darba kvali-
tāti; uzņēmums SIA “Libeks un 

Sprudzāns”, kas ražo “Tālavas 
sidru”, realizējis 2 LEADER  
programmas finansētus projektus 
ražošanas kapacitātes un produk-
cijas kvalitātes paaugstināšanai. 
Druvienas pagasta “Grebos” 
izveidota mēbeļu ražotne, kur 
ražošanā  mēbelēm un interjera 
elementiem tiks izmantotas me-
dību trofejas, Lizumā SIA “Tā-
lavas Ķēniņa alus” , iegādājoties 
specifiskas ražošanas iekārtas un 
aprīkojumu, modernizēts ražoša-
nas process. Tā uzskaitījumu va-
rētu  turpināt.

Ļoti svarīgs nosacījums uz-
ņēmējdarbības projektiem ir iz-
pildīt rezultatīvos rādītājus treša-
jā gadā pēc projekta realizācijas. 
Šos rādītājus un to lielumus no-
saka pats projekta iesniedzējs. 

Lepojamies! Biedrība SA-
TEKA Zemkopības ministrijas 
organizētā konkursa “Sējējs 
2017” nominācijai “Gada LEA-
DER projekts”  izvirzīja Ingunas 
Ozolas realizēto projektu “Ražo-
šanas uzņēmuma mājas apstākļos 
“Ozoli” attīstība un konkurētspē-
jas veicināšana”, projekta Nr.16-
07-AL05-A019.2101-000012, 
kas tika realizēts Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma 
19.2. “Darbības īstenšanas saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.1. “Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas”. Vien-
padsmit projektu konkurencē 

projekts ieguva 2.vietu un veici-
nāšanas balvu! 

Projekta mērķis- veicināt uz-
ņēmuma konkurētspēju, palieli-
not ražošanas apjomu, paplašinot 
sortimentu un paaugstinot izstrā-
dājumu kvalitāti. Projekta kopē-
jās izmaksas: EUR 27777,37, no 
tām publiskais ELFLA finansē-
jums: EUR 19444,16. Projekta 
realizācijas laikā tika iegādātas 
divas stāvu krāsnis (maizes cep-
šanai), konditorejas krāsns, rau-
dzētava, mīklas mīcītājs, darba 
galdi un  papildus aprīkojums 
maizes un bulciņu cepšanai.  
Projekta ietvaros tika apmācīts 1 
darbinieks. Projekts tika īstenots 
no  15.09.2016.- 15.12.2016.

Sabiedriskā labuma projekti.
Sabiedriskā labuma projektu 

rīcībās  apstiprināti 23 projek-
ti, no kuriem diviem projektiem 
ir sākta uzraudzība. Rīcībā 2.1. 
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šana Gulbenes novada iedzīvotā-
jiem” realizēti daudzi interesanti 
projekti – Gulbenē ierīkota dis-
tanču slēpošanas – rollerslēpo-
šanas trase, Stāmerienā izveidota 
aktīvās atpūtas iespēja - izlauša-
nās spēle, Lejasciemā izveidota 
tūrisma aktivitāšu trase un uz-
stādīts skatu tornis ar alpīnisma 
sienu, Beļavā uzcelts Kārtenes 
skatu tornis.   Gulbenes novada 
domes realizētajā projektā „Āra 
lasītavu izveide pagastu biblio-
tēkās – jauna iespēja iedzīvotā-

jiem” pie septiņām Gulbenes no-
vada bibliotēkām tika uzstādītas 
un labiekārtotas āra lasītavas. Ta-
gad Daukstu, Lejasciema pagas-
ta Mālu, Litenes, Rankas pagasta 
Gaujasrēveļu, Stāmerienas pa-
gasta Kalnienas, Stāmerienas un 
Stradu pagastu bibliotēku apkal-
pojamo teritoriju iedzīvotājiem ir 
jauna iespēja izmantot bibliotēku 
pakalpojumus brīvā dabā - spē-
lēt lielās āra spēles (dambreti, 
riču-raču un samezglojies), la-
sīt jaunākos preses izdevumus, 
izmantot bezmaksas Wi-Fi un 
planšetdatorus. Katrs apmeklē-
tājs var izvēlēties sev tīkamāko 
pakalpojumu. 

Sabiedriskā labuma projektu 
rīcībā 2.2. “Vietējās teritorijas 

un objektu sakārtošana pakal-
pojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai”  ir realizēti 
projekti, kas saglabā un attīsta 
kultūrvēsturiskos objektus- at-
jaunots Druvienas muižas pils 
tornis,  Gulbenes evaņģēliski lu-
teriskai baznīcai atjaunoti logi, 
griesti un sienas, kā arī restau-
rēts pie baznīcas esošais Mārti-
ņa Lutera piemineklis, atjaunots 
Stāmerienas pils balkona 20.gad-
simta sākuma veidols, nomainīts 
Valsts nozīmes arhitektūras pie-
minekļa “Litenes muižas apbū-
ve” šķūņa jumts.  Ierīkoti jauni 
vietējo teritoriju objekti – Saieta 
laukums Rankā, Jaungulbenē iz-
veidots Rijas kalns - vieta latvie-
šu darba tikuma godināšanai.
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SVVA stratēģijā noteikto rezultatīvo rādītāju izpilde 

Plānotais Izpilde uz 04.12.2017.


