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NAC! VEIDO!  
ORGANIZE!

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu 

www.sateka.lv

Rīcība 1.1. 
SVVA Stratēģiskais mērķis: 

M1 Veicināt ilgtspējīgas un pro-
duktīvas mikro (sīkās) un mazās 
uzņēmējdarbības attīstību partne-
rības teritorijā

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un 
mazo uzņēmumu izveidošana un 
esošo attīstība.

Kārtai piešķirtais finansēju-
ma  apmērs:  EUR 63 508,61.

Maksimālā attiecināmo iz-
maksu summa vienam projek-
tam, EUR: līdz EUR 30 000,00

Maksimālā atbalsta inten-
sitāte (%): 70%; 80% - koppro-
jektiem.

Atbilstošā MK Noteiku-
mu Nr.590 5.1. punktā minētā 
darbība: 5.1.1. jaunu produktu 
un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstī-
šanai, to realizēšanai tirgū un kva-
litatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei, to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu 

radīšanai;
5.1.3.vietējās produkcijas rea-

lizēšanai paredzētas vides radīša-
nai vai labiekārtošanai, kā arī jau-
nu realizācijas veidu izveidošanai 
un to atpazīstamības tēla veidoša-
nai;

5.1.4. darbinieku produktivitā-
tes kāpināšanai;

Rīcības apraksts 
Darbību apraksts: rīcības 

ietvaros paredzēts atbalstīt: jau-
nu uzņēmumu radīšanu un esošo 
uzņēmumu darbības uzlabošanu, 
tajā skaitā tūrisma nozarē un 
lauksaimniecības produktu pār-
strāde; jaunu (neesošu) produktu 
un pakalpojumu radīšana, esošo 
produktu un pakalpojumu attīstīša-
na un to realizēšana tirgū, ieskaitot 
vietējās teritorijas sakārtošanu pa-
kalpojumu pieejamībai, kvalitātei 
un sasniedzamībai.

Rīcībā paredzēta arī citu veidu 
vietējās produkcijas tirgus noieta 
sekmēšana (piemēram, interneta 
veikala ierīkošana).

Darbību ieviešanai paredza-
mie ieguldījumi: 

- jaunu pamatlīdzekļu un prog-
rammnodrošinājuma iegāde un uz-
stādīšana;

- ar sabiedriskām attiecībām 
saistītas izmaksas, kas nepiecie-
šamas produktu un pakalpojumu 
atpazīstamības tēla veidošanai;

- patentu, licenču, autortiesību 
un preču zīmju saņemšanas vai iz-
mantošanas izmaksas;

- vispārējās izmaksas;
- izmaksas par darbinieku da-

lību mācībās (kvalifikācijas paaug-
stināšanas apmācības). 

Darbību īstenošanas vieta:  
biedrības „SATEKA” darbības 
teritorijā, izņemot gadījumus, ja 
projektā paredzēta dalība mācībās 
darbinieku produktivitātes kāpi-
nāšanai, ar sabiedriskām attiecī-
bām saistītās darbības, interneta 
veikala vai tīmekļvietnes izveide, 
tad šīs darbības var veikt arī ārpus 
biedrības realizētās vietējās attīs-
tības stratēģijas teritorijas (Gulbe-

nes novads). Vietējās produkcijas 
tirdzniecības vieta var tikt ierīko-
ta arī ārpus biedrības „SATEKA” 
darbības teritorijas- pilsētās, kurās 
iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 
000 (izņemot Rīgu). 

Ja projektā ir paredzēts iegā-
dāties vai aprīkot ar stacionārām 
iekārtām MK noteikumu Nr.590 
37.11.apakšpunktā minēto mobi-
lo tehniku vai piekabi (transporta 
līdzeklis, kam nav motora, un kas 
paredzēts braukšanai savienojumā 
ar transporta līdzekli), tad projek-
tā iegādāto vai aprīkoto atbalsta 
pretendenta īpašumā esošo šo no-
teikumu 37.11.apakšpunktā mi-
nēto mobilo tehniku un piekabes 
projekta uzraudzības laikā var iz-
mantot arī ārpus vietējās attīstības 
stratēģijas īstenošanas teritorijas 
(Gulbenes novada).

Cita informācija:
prioritāte - ražošanas uzņēmu-

mu attīstība; vietējās produkcijas 
realizācijas  vietu izveide; tūrisms.

Papildus iesniedzamie doku-

menti: 
- tirgus izpētes dokumentācija.
- 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 stratēgijas Rīcības plāna 
7.ailē: 

- radītas jauna darbavietas;
- izveidots jauns pakalpojums/

produkts;
- pilnveidots esošais pakalpo-

jums/produkts;
- produktivitātes kāpināšanas 

iespējas izmantojuši darbinieki;
- izveidots  vietējo uzņēmēju 

kopīgs mārketinga produkts;
- izveidota vai labiekārtota 

vietējās produkcijas realizācijas 
vieta.

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Biedrība “SATEKA” izslu-
dina atklātu projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 5.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 ka-
bineta 2015.gada 13.oktobra notei-
kumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtībai lauku attīstībai apakšpasā-
kumā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās at-

tīstības stratēģiju”” (turpmāk tek-
stā- Mk Noteikumi Nr.590).

5.kārtas projektu iesniegum 
pieņemšanas laiks: 13.03.2018.- 
13.04.2018. darba dienās no plkst. 
9.00-17.00.

5.kārtai piešķirtais ELFLA 
publiskais finansējums: (rīcība 
1.1. Mikro (sīko) un mazo uzņē-
mumu izveidošana un esošo attīs-
tība) EUR  63 508,61. 

5.kārtas ietvaros netiek at-
balstītas būvniecības, labiekār-
tošanas, infrastruktūras izveides 
vai uzlabošanas izmaksas.

Projektu  īstenošanas ter-

miņš: viens gads no Lauku atbal-
sta dienesta lēmumam pieņem-
šanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 

Projektu iesniegumu iesnieg-
šana: 

Elektroniski: 
- Lauku atbalsta dienesta Elek-

troniskās pieteikšanās sistēmā 
(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 dienesta 

elektroniskā pasta adresi: lad@lad.
gov.lv.

Papīra formā: 
- Biedrības “SATEKA” birojā: 

Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes 
novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 ek-
semplāros un tā elektronisko kopi-
ju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Kontaktinformācija: admi-
nistratīvā vadītāja Daiga Gar-
gurne, tālr. 26330257; 29177019, 
e-pasts: daiga@sateka.lv, mājasla-
pa: www.sateka.lv.

Cita informācija: ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju, mērķiem, rīcībām, plānota-

jām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemša-
nai var iepazīties: 

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

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

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

Atbalsta pretendenti
Atbalstāmās darbības

Jaunu produktu un pakalpoju-
mu radīšanai, esošo produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai, to reali-
zēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai

Atbalsta pretendents:
- juridiska (tostarp biedrība/

nodibinājums) vai fiziska persona 
un  kuras apgrozījums ir ne vairāk 
kā 70 000 euro noslēgtajā gadā 
pirms projekta iesniegšanas; 

- juridiska persona (tostarp bie-
drība un nodibinājums), kura uzsāk 
saimniecisko darbību, vai fiziska 
persona, kura uzsāk vai plāno veikt 
saimniecisko darbību, ja tās saistīto 
uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk 
kā 70 000 euro noslēgtajā gadā 
pirms projekta iesniegšanas;

- lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvā sabiedrība vai mež-
saimniecības pakalpojumu kooper-
atīvā sabiedrība (kopprojekts*);

- nav ierobežojums uz apgrozī-
jumu;

- vietējā pašvaldība (tikai kop-
projekta* gadījumā).

Attiecināmās izmaksas: jaunu 
pamatlīdzekļu  un programmn-
odrošinājuma iegāde; ar sabie-
driskām attiecībām saistītas izmak-
sas; patentu, licenču, autortiesību 
un preču zīmju saņemšanas vai 
izmantošanas izmaksas; vispārē-
jās izmaksas;  pievienotās vērtības 
nodoklis, ja tas nav atgūstams no 
valsts budžeta.

Atbalsta intensitāte: līdz 70%; 
kopprojektiem* līdz 80%.

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas vienam projektam: 
nepārsniedz 30 000 euro.

Lauksaimniecības produktu 
pārstrādei, to realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai

Atbalsta pretendents: 
- juridiska persona (tostarp bie-

drība un nodibinājums) vai fiziska 
persona, kas ir Pārtikas un veter-
inārajā dienestā reģistrēts vai atzīts 
pārtikas aprites uzņēmums, kurš 
nodarbojas ar lauksaimniecības 
produktu (izņemot zivsaimniecības 
produktus) pārstrādi un kura ap-
grozījums ir ne vairāk kā 70 000 
euro noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesniegšanas;

- lauksaimniecības pakalpo-
jumu kooperatīvā sabiedrība. Ja 
lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība nodarbo-
jas ar lauksaimniecības produktu 
(izņemot zivsaimniecības pro-
duktus) pārstrādi, tā ir Pārtikas un 
veterinārajā dienestā reģistrēts vai 
atzīts pārtikas aprites uzņēmums;

- vietējā pašvaldība (tikai kop-
projekta* gadījumā);

- biedrība vai nodibinājums, ja 
tās apgrozījums ir ne vairāk kā 70 
000 euro gadā (kopprojekts*).

Attiecināmās izmaksas: jaunu 
pamatlīdzekļu  un programmn-
odrošinājumu iegāde; ar sabie-
driskām attiecībām saistītas izmak-
sas; patentu, licenču, autortiesību 
un preču zīmju saņemšanas vai 
izmantošanas izmaksas; vispārē-

jās izmaksas;  pievienotās vērtības 
nodoklis, ja tas nav atgūstams no 
valsts budžeta. 

Atbalsta intensitāte: līdz 70%; 
kopprojektiem* līdz 80%.

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas vienam projektam: 
nepārsniedz 30 000 euro.

Vietējās produkcijas realizēša-
nai paredzēts vides radīšanai vai 
labiekārtošanai, kā arī jaunu re-
alizācijas veidu ieviešanai un to 
atpazīstamības tēla veidošanai

Atbalsta pretendents:
- juridiska (tostarp biedrība/

nodibinājums) vai fiziska persona, 
kas veic saimniecisku darbību (ap-
grozījums līdz 70 000 euro gadā);

- atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrī-
ba (nav ierobežojums uz apgrozī-
jumu);

- ja projektu īsteno pilsētā, kurā 
ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, 
atbalsta pretendents ir (nav iero-
bežojums uz apgrozījumu, ir reģis-
trēts VRG darbības teritorijā):

1) lauksaimniecības produktu 
ražotājs

2) lauksaimniecības produktu 
pārstrādātājs

3) lauksaimniecības pakalpoju-
mu kooperatīvā sabiedrība

Attiecināmās izmaksas: jaunu 
pamatlīdzekļu  un programmn-
odrošinājuma iegāde; ar sabie-
driskām attiecībām saistītas izmak-
sas; patentu, licenču, autortiesību 
un preču zīmju saņemšanas vai 
izmantošanas izmaksas; internet-
veikala izveide; vispārējās izmak-
sas; pievienotās vērtības nodok-
lis, ja tas nav atgūstams no valsts 

budžeta.
Atbalsta intensitāte: līdz 70%; 

kopprojektiem* līdz 80%. 
Maksimālās attiecināmās 

izmaksas vienam projektam: 
nepārsniedz 30 000 euro.

Darbinieku produktivitātes 
kāpināšana

Atbalsta pretendents: juridis-
ka persona, kas veic saimniecisku 
darbību (apgrozījums līdz 70 000 
euro gadā).

Attiecināmās izmaksas: mak-
sa par darbinieku dalību mācībās, 
ja tiek saņemts sertifikāts vai 
apliecinājums par mācību sekmīgu 
pabeigšanu; komandējuma izmak-
sas, kas tieši saistītas ar projekta 
īstenošanu un nepārsniedz 2% no 
mācību izmaksām; pievienotās 
vērtības nodoklis, ja tas nav at-
gūstams no valsts budžeta. 

Atbalsta intensitāte: līdz  
70%.

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas vienam projektam: 
nepārsniedz 30 000 euro.

Kopprojekts
*Kopprojekts ir projekts, kurā 

plānoto investīciju izmanto kopīgi 
un to var iesniegt: 

1) Biedrība vai nodibinājums, 
kas ir darbojies vismaz 3 gadus 
pirms projekta iesniegšanas un 
vismaz trīs tā biedri (ja projektu 
iesniedz biedrība) vai dibinātāji 
(ja projektu iesniedz nodibinā-
jums) ir komersanti vai zemnie-
ku saimniecības (biedrībai, kas 
iesniedz projektu apgrozījums līdz 
70 000 euro gadā). 

2) Atbilstīga lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrī-

ba vai atbilstīga mežsaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrī-
ba (nav ierobežojums uz apgrozī-
jumu). 

3) Starp kopprojekta dalībniek-
iem ir noslēgts līgums. Koprojektā 
nav vairāk kā 3 dalībnieki (katram 
dalībniekam apgrozījums ir līdz 70 
000 euro gadā). Saimnieciskās dar-
bības rādītājus sasniedz katrs kop-
projekta dalībnieks atsevišķi. De 
minimis atbalstu dala proporcionāli 
uz visiem dalībniekiem. 

• juridiska vai fiziska persona, 
kas veic saimniecisko darbību 

• juridiska vai fiziska persona, 
kas ir PVD reģistrēts vai atzīts pār-
tikas aprites uzņēmums 

• lauksaimniecības produktu 
ražotājs, lauksaimniecības produktu 
pārstrādātājs vai lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrī-
ba (ja projektu īsteno pilsētā, kurā 
ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju) 
(nav ierobežojums uz apgrozījumu) 

4) Vietējā pašvaldība savā 
īpašumā vai valdījumā esošai 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveidei juridiskām personām (to-
starp biedrībai, nodibinājumam) 
(nav ierobežojums uz apgrozīju-
mu). De minimis atbalstu sadala 
starp visiem kopprojekta dalīb-
niekiem. Saimnieciskās darbības 
rādītājus sasniedz katrs kopprojekta 
dalībnieks, izņemot pašvaldību. 

Informācijas avots: http://
www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/
projekti-un-investicijas/leader/-vi-
etejas-ekonomikas-stiprinasan-
as-iniciativas-istenojamas-dar-
bibas/. 
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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 projekts netiek tālāk 
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 iesniegumsun 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 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”).  

2.2. Projekta mērķis  un mērķauditorija 

Individuālais projekta mērķis ir konkrēts, izmērāms, 
reāli sasniedzams noteiktā budžeta, laika un 
cilvēkresursu ziņā.  
Skaidri definēta mērķauditorija.  

1 

B.1., B.5., B.6.1. 
Projekta mērķis nekonkrēts, vispārīgs. Nav 
sasniedzams.   
Un/ vai mērķauditorijas apraksts ir vispārīgs. 

0 

2.3. 
Projekta idejas pamatojums, 

produkta/pakalpojuma pieprasījums, 
konkurētspēja 

Skaidri izprotama projekta ideja, saprotami aprakstīts 
produkts/pakalpojums. Veikta un skaidri aprakstīta 
produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, pamatota 

2 
B.6.1., B.9., B.15. 

C.2.1., C.3.1. 
Projekta iesniegums kopumā 

                                                           
1 Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK noteikumu Nr 590  13.2.punktā (dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar sabiedriskām 
attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide). Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir 
lielāks par 15 000 (izņemot Rīgu). 
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 43.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1..nodaļā noteiktajam.  
4 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma  

N.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā daļa 

2.3. 

Projekta idejas pamatojums, 
produkta/pakalpojuma pieprasījums, 

konkurētspēja 
 

Obligāta prasība- 
 pievienot dokumentācija, kas apliecina, 

ka veikta tirgus izpēte. 
 

Skaidri izprotama projekta ideja, saprotami aprakstīts 
produkts/pakalpojums. Veikta un skaidri aprakstīta 
produkta/pakalpojuma pieprasījuma izpēte, pamatota 
produkta/pakalpojuma priekšrocības un 
konkurētspēja. 

2 

B.6.1., B.9., B.15. 
C.2.1., C.3.1. 

Projekta iesniegums kopumā 
Tirgus izpētes dokumentācija 

 
 

Daļēji izprotama projekta ideja, nepilnīgi raksturots 
produkts/pakalpojums. Vispārēji aprakstīts 
produkta/pakalpojuma pieprasījums un 
produkta/pakalpojuma priekšrocības un 
konkurētspēja. 

1* 

Nav izprotama projekta ideja, neskaidrs 
produkta/pakalpojuma raksturojums. Nav veikta vai 
ir nepārliecinoša produkta/pakalpojuma pieprasījuma 
izpēte, nepārliecinoša produkta/pakalpojuma 
konkurētspēja. Nav iesniegta tirgus izpētes 
dokumentācija.  

0 

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

2.4. 
Produkta/ pakalpojuma virzības tirgū 

pamatojums (mārketings) 
 

Raksturotas tirgus iespējas, paredzēti atbilstoši un 
konkrēti mārketinga pasākumi esošā vai 
jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzībai tirgū. 

2 

B.6.1., B.15. 
Tirgus izpētes dokumentācija  
Projekta iesniegums kopumā 
 

Vispārēji aprakstītas tirgus iespējas un esošā vai 
jaunizveidotā produkta/pakalpojuma virzība tirgū. 
Un/ vai nav paredzēti konkrēti mārketinga pasākumi. 

1 

Nav izprotama projekta rezultātā attīstītā 
produkta/pakalpojuma virzība tirgū un nav aprakstīti 
mārketinga pasākumi. 

0 

2.5. 

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie 
resursi 

(projekta iesniedzēja kapacitāte, 
materiālie resursi, atļaujas) 

 
Vērtējums kritērijā summējas.  

Atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, 
pieredze jomā, kurā tiek īstenots projekts.  1* A.1., A.2., B.6., B.15. 

Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiālie  un 
tehniskie resursi.  1* A.1., A.2., A.3., B.6., B.8., B.15., 

C.sadaļa 
Projekta īstenošanai ir saņemtas nepieciešamās 
atļaujas, licences (ja attiecas) vai sniegta informācija 
par iegūšanu u.c. darbībām.  

1* B.6., B.15. 

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

2.6. 

Projekta budžets un tā atbilstība 
projekta mērķim un sasniedzamajiem 

rezultātiem, naudas plūsmas 
izvērtējums 

Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas 
uz mērķa  un rezultātu sasniegšanu.  
 Ir veikta cenu aptauja1. Cenu izpētes dokumenti 
saprotami,bez kļūdām, pamatota piegādātāja/ darbu 
veicēju izvēle.  
Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti 
visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma 
avoti. 

2 

B.1., B.4.1., B.5., B.6.1., B.6.2., B.6.3., 
B.8., B.9., B.10. 
C.sadaļa  
Projekta iesnieguma pielikumi  

                                                           
1 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. 

2.6. 

Projekta budžets un tā atbilstība 
projekta mērķim un sasniedzamajiem 

rezultātiem, naudas plūsmas 
izvērtējums 

Projekta plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas 
uz mērķa  un rezultātu sasniegšanu.  
 Ir veikta cenu aptauja5. Cenu izpētes dokumenti 
saprotami, bez kļūdām, pamatota piegādātāja/ darbu 
veicēju izvēle.  
Pamatoti sastādīta naudas plūsma, objektīvi izvērtēti 
visi ieņēmumi un izdevumi, norādīti finansējuma 
avoti. 
Plānoto investīciju samērīgums – iegāžu/būvniecības 
izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. 

2 

B.1., B.4.1., B.5., B.6.1., B.6.2., B.6.3., 
B.8., B.9., B.10. 
C.sadaļa  
Projekta iesnieguma pielikumi  

Projekta budžets daļēji atbilst mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem. Nepilnīga cenu izpēte. 
Ir kļūdas. Atsevišķas izmaksu pozīcijas nav 
samērojamas ar plānotajiem rezultātiem. 
Un/vai sastādītā naudas plūsma nav pamatota, nav 
izvērtēti visi ieņēmumi un izdevumi. Nav norādīti vai 
norādīti daļēji finansējuma avoti.  
Plānoto investīciju samērīgums – iegāžu/būvniecības 
izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. 

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.  
Sastādītā naudas plūsma ir negatīva.  
Plānoto investīciju samērīgums – iegāžu/būvniecības 
izmaksas pret plānoto apgrozījuma pieaugumu. 

0 

2.7. 
Projekta dzīvotspēja un projekta  
rezultātu izmantošana atbilstoši  
plānotajam mērķim 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 
projekta uzturēšana un  projekta rezultātu 
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 
gadus  pēc projekta īstenošanas. 

2 

B.1., B.4., B.6., B.15.  
Projekta iesniegums kopumā  

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, 
kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta 
rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim 
vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas. 

1 

Projektā nav pamatota tā rezultātu , uzturēšanu un 
nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu 
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 
gadus pēc projekta īstenošanas. 

0 

2.8. 

Pretendenta projekta darbības virziens 
Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek 

ņemts vēŗā prioritārais darbības 
virziens. 

Ražošana 3 
A.1., A.2., B.5., B.6., B.8., B.9., C.daļa 
Projekta iesniegums kopumā 

Pakalpojumu sniegšana 
1 

2.9. Pretendenta projekta  darbības joma 
Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek 

Vietējās produkcijas tirdzniecība 3 
Projekta iesniegums kopumā  Tūrisms 3 
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2.7. 
Projekta dzīvotspēja un projekta  
rezultātu izmantošana atbilstoši  
plānotajam mērķim 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 
projekta uzturēšana un  projekta rezultātu 
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 
gadus  pēc projekta īstenošanas. 

2 

B.1., B.4., B.6., B.15.  
Projekta iesniegums kopumā  

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un pamatots, 
kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana un projekta 
rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim 
vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas. 

1 

Projektā nav pamatota tā rezultātu, uzturēšanu un nav 
pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu 
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 
gadus pēc projekta īstenošanas. 

0 

2.8. 

Pretendenta projekta darbības virziens 
Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek 

ņemts vēŗā prioritārais darbības 
virziens. 

Ražošana 3 
A.1., A.2., B.5., B.6., B.8., B.9., C.daļa 
Projekta iesniegums kopumā 

Pakalpojumu sniegšana 
1 

2.9. 

Pretendenta projekta  darbības joma 
Vērtējums kritērijā nesummējas – tiek 
ņemta vēŗā prioritārā (viena) darbības 

joma. 

Vietējās produkcijas tirdzniecība 3 

Projekta iesniegums kopumā  

Tūrisms 3 
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, tajā skaitā 

mājražošana 2 

Amatniecība  
 

2 
 

IT joma 1 
Citas darbības nozares 0 

2.10. Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju6 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 

2.11. 

Atbalsta pretendenta saņemtā 
finansējuma apmērs (ELFLA7 
publiskais fiansējusms) 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 

2.12. Projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS) 2 Projekta iesniegums kopumā 

Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos: 
26 

 Ja izpildās nosacījums, kas noteikts 
kritērijā 2.1., būvniecības projektiem 
26,5 punkti  

Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu 
atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 14,30  

Ja projekts kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 16,00 punktus, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un 
projekts netiek tālāk vērtēts.  
3.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 3.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

3.1. 
Projekta ietvaros tiek sasniegts vismaz 

viens atbilstošās rīcības rezultātu 
rādītājs8 

Ir sasniegts 1 rādītājs  1 
B.4., B.4.1., B.6., B.15. Par katru nākamo sasniegto rādītāju  

 0.20 

3.2. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts 
Ir kopprojekts 2 A.2., B.4.1., B.6., B.15. 

Projekta iesniegums kopumā  Nav kopprojekts 0 

3.3. Sinerģijas kritērijs – projekta tieša 
saistība ar SAM 3.1.1.9 

Ir saistīts 1 
B.15 Nav saistīts  0 

Minimālais punktu skaits specifiskajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas būtu 
atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 1  

Ja projektsspecifiskajos 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. 

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

0,01 punkts tam projektam, kura realizācijas vietā ir augstākais bezdarba 
līmenis katram nākamajam tiek aprēķināts pēc koeficienta10, 

NVA dati  

4.2. Projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 
3.1. specifiskajā kritērijā. 

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

Kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos 14,30 
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1 

Kopā  15,30 
 

Atsauces   Atbalsta saņemšanas 
nosacījumi

• Projekts atbilst SVVA stratēģijai 
• Projektu īsteno SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņe-

mot ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības. Ja projektā ir 
paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, 
tajās var piedalīties arī ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas terito-
rijas. Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, atbalsta pre-
tendents ir reģistrēts vai tā deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, 
kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta 
persona) atrodas VRG darbības teritorijā. Projekta uzraudzības lai-
kā iegādāto mobilo tehniku var izmantot arī ārpus SVVA stratēģi-
jas īstenošanas teritorijas 

• Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz projekta 
mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim 

• Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus 
• Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju 
• Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības gru-

pas noteiktos rādītājus 

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

Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un Inese Zvejniece

1Biedrības “SATEKA” 
(VRG) darbības teritorija ir 
Gulbenes novads, izņemot ga-
dījumus, kas norādīti MK no-
teikumu Nr 590  13.2.punktā 
(dalība mācībās darbinieku 
produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistī-
tas darbības; interneta veikala 
vai tīmekļvietnes izveide). Vie-
tējās produkcijas tirdzniecības 
vieta var tikt ierīkota arī ārpus 
biedrības „SATEKA” darbības 
teritorijas- pilsētās, kurās ie-
dzīvotāju skaits ir lielāks par 15 
000 (izņemot Rīgu).

Ja projektā ir paredzēts ie-
gādāties vai aprīkot ar stacio-
nārām iekārtām atbilstoši MK 
noteikumu Nr.590 37.11.apakš-
punktā mobilo tehniku vai pie-
kabi (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 pieka-
bes projekta uzrraudzības laikā 
var izmantot arī ārpus vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas 
teritorijas (Gulbenes novada).

2Dokumentāciju, 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,  atbilsto-
ši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   
46.punktā noteiktajam. 

3Atbilstoši 13.10.2015. MK 
Not. Nr.590 43.punktam  un 
SVVA stratēģijas 3.1..nodaļā no-
teiktajam. 

4Lauku atbalsta dienesta 
elektroniskās pieteikšanās sistē-
ma

5Dokumentāciju, 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.

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

7ELFLA- Eiropas Lauksaim-
niecības fonds lauku attīstībai

8 Skatīt Rīcības plāna 7.aili
9 Skatīt SVVA stratēģijas 

4.2.sadaļu 
10 Koeficientu 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.

11 Koeficientu 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.

12 Koeficientu 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.
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Mazo projektu konkurss 2018 „Sveiks un vesels!”
NOLIKUMS

1 .Vispārīgie noteikumi
1. Mazo projektu konkursu 

2018 „Sveiks un vesels!” (turp-
māk – konkurss) organizē bied-
rība „SATEKA” .

2. Konkursa finansējumu vei-
do biedrības „SATEKA” piešķir-
tais finansējums.

3. Projekta ieviešanas vieta ir 
Gulbenes novads.

4. Konkursa kontaktpersona: 
biedrība „SATEKA” koordinato-
re Daiga Gargurne, mobilais tāl-
runis 29177019, e-pasts: daiga@
sateka.lv , adrese: Ābeļu iela 17, 
Gulbene, Gulbenes novads, LV-
4401 (2.stāvā).

2.Projektu konkursa  
mērķis un tematiskie virzieni

5.1. Projektu konkursa mērķis 
ir atbalstīt radošus un inovatīvus 
Gulbenes novada vietējo iniciatī-
vas grupu projektus, kas veicina 
kultūras, izglītības, sporta, brīvā 
laika, uzņēmējdarbības un vides 
sakopšanas aktivitāšu populari-
zēšanu un lauku iedzīvotāju ie-
saistīšanos šajās aktivitātēs.

5.2. Projektu konkursa apakš-
mērķis ir veicināt sadarbību starp 
vietējiem iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem. Tas nozīmē, ka projekta 
realizācijā ir jāiesaista vietējie 
uzņēmēji (komersanti, zemnieku 
saimniecība, saimnieciskās dar-
bības veicēji, t.sk., mājražotāji, 
amatnieki, u.tml.).

6. Projektu konkursa finansē-
juma tematiskie virzieni ir:

6.1. lietderīga brīvā laika pa-
vadīšana bērniem un jauniešiem;

6.2. sabiedriski pieejamas 
teritorijas sakopšana un aktīvās 
atpūtas vietu veidošana;

6.3. sporta aktivitātes un pa-
sākumi;

6.4. teritorijas izpētes akti-
vitātes (piem. novada pagasta 
dažādu interesantu objektu foto-
grafēšana, aprakstu veidošana, 
ceļojošo izstāžu organizēšana);

6.5. kultūras pasākumi;
6.6. izglītības un informācijas 

pasākumi;
6.7. uzņēmējdarbības veici-

nāšana un vietējo produktu po-
pularizēšana.

3.Projekta pieteikuma 
iesniedzējs

7. Projekta iesniedzējs ir re-
ģistrēta vai nereģistrēta vietējās 
iniciatīvas grupa (interešu grupa, 
biedrība, klubs, fonds, draudze 
u.c.), kas darbojas Gulbenes no-
vada teritorijā.

7.1. Prioritāte būs bērnu un 
jauniešu iniciatīvu grupu ie-
sniegtajiem projektiem (vismaz 5 
(pieci) un vairāk vietējie jaunieši 
vecumā no 12 gadu vecuma līdz 
29 gadiem).

8. Projektā realizācijā iesais-
tītas personas var iesniegt tikai 
vienu projekta pieteikumu.

4.Konkursa izsludināšanas 
kārtība

9. Konkursu izsludina kon-
kursa organizētājs ievietojot 
informāciju mājas lapā: www.
sateka.lv .

 
5.Projekta pieteikuma saturs 

un noformējums
10. Projekta pieteikums ie-

sniedzams latviešu valodā, dator-
rakstā vai labi salasāmā rokraks-
tā, noformēts uz A4 formāta 
lapām.

11. Projekta pieteikumā jāie-
tver:

11.1. aizpildīta projekta pie-
teikuma veidlapa (1. pielikums);

11.2. Saskaņojums ar ne-
kustamā īpašuma īpašnieku, ja 
projektā ir paredzēta stacionāru 
pamatlīdzekļu izvietošana (piem. 
sporta laukumi, rotaļu laukumi, 
atpūtas vietas u.c.).

11.3. Apliecinājums no sadar-
bības partneriem un/vai projekta 
līdzfinansētājiem, par iesaistīša-
nos projekta aktivitātēs, konkrēti 
veicamajiem pienākumiem un 
plānoto finansējumu, ja plānots 
līdzfinansējums.

11.4. Citi projektu raksturo-
joši materiāli un pielikumi pēc 
pretendenta ieskatiem (rekomen-
dācijas, pasākuma programmas, 
ieceres aprakstu, manuskriptu, 
skices, u.c.).

12. Projekta pieteikuma 
elektroniskā versija jānosūta uz 
e-pastu: daiga@sateka.lv .

13. Aizpildīts projekta pie-
teikums ar pavaddokumentiem 
iesniedzams vienā eksemplārā.

6.Projektu finansēšanas 
nosacījumi, atbalstāmās un 

neatbalstāmās izmaksas
14. Mazo projektu konkursa 

kopējais finansējums 3500.00 
EUR.

15. Minimālais finansējums 
vienam projektam netiek ierobe-
žots, maksimālais- 500 EUR.

16. Izmaksām jābūt tieši sais-
tītām ar projekta īstenošanu. At-
balstāmās izmaksas var būt, ma-
teriālo līdzekļu, pamatlīdzekļu 
un inventāra iegāde un pakalpo-
jumi aktivitāšu nodrošināšanai.

17. Neatbalstāmās izmaksas 
ir administratīvās izmaksas, bal-
vas, atalgojums par paveikto dar-
bu un ēdināšana, t.sk. ēdināšanas 
pakalpojuma saņemšana.

18. Projekta ietvaros nevar 
tikt finansēti Gulbenes novada 
pašvaldības iestāžu un to struk-
tūrvienību organizētie pasākumi.

19. Projekta izmaksas ir at-
balstāmas tikai tādā gadījumā, 
ja tās ir pierādāmas ar grāmatve-
dības un maksājumus apliecino-
šiem dokumentiem.

20. Projektam ir nepiecie-
šams līdzfinansējums vismaz 
10% no kopējām projekta izmak-
sām. Līdzfinansējums var būt 
naudā, mantā vai brīvprātīgajā 
darbā veikti darbi.

21. Projekta ieviešanas laiks 
– līdz 2018. gada 20. decembrim, 
projektu sākuma termiņš – ne āt-
rāk kā 2018. gada 20.aprīlim.

7.Dokumentu iesniegšanas 
kārtība

22. Šīs kārtības 5.nodaļā no-
rādīto dokumentu iesniegšanas 
termiņš: no 2018.gada 5.marta 
līdz 2018.gada 26.martam ,plkst. 
16.00.

23. Projekta iesniedzējs norā-
dītos dokumentus iesniedz bied-
rībā „SATEKA” personīgi Ābeļu 
ielā 17, Gulbene, vai nosūtot pa 
pastu uz adresi Ābeļu iela 17, 
Gulbene, Gulbenes novads, LV-
4401. Nosūtot pa pastu, pasta 

sūtījumam biedrībā ir jābūt sa-
ņemtam ne vēlāk kā 2018. gada 
26.martā.

24. Pretendenta iesniegts pro-
jekta pieteikums ir apliecinājums 
tam, ka iesniedzējs ir iepazinies 
ar konkursa nolikumu, ievēro to 
pilnībā un uzņemas atbildību par 
nolikumā minēto noteikumu iz-
pildīšanu.

25. Visus projekta pieteiku-
mus biedrība „SATEKA” reģis-
trē speciāli izveidotā projektu 
pieteikumu reģistrā.

8.Projekta pieteikuma vēr-
tēšanas kārtība un kritēriji

24. Projektu pieteikumu vēr-
tēšanu veic biedrības „SATEKA” 
padomes locekļi (turpmāk – ko-
misija), kuras sastāvā ir komisi-
jas priekšsēdētājs un vismaz 4 
(četri) komisijas locekļi.

25. Projekta pieteikumus ko-
misija vērtē trīs kārtās.

26. Pirmajā vērtēšanas kārtā 
vērtē iesniegtā projekta atbilstī-
bu administratīvajiem kritērijiem 
(novērtē ar “jā” vai “nē”):

26.1. projekta pieteikums ir 
iesniegts nolikumā noteiktajā 
termiņā;

26.2. projekta iesniedzējs at-
bilst nolikuma 3.nodaļā noteikta-
jām prasībām;

26.3. Projekta pieteikums ir 
latviešu valodā un noformēta at-
bilstoši šī nolikuma 5.nodaļā no-
teiktajām prasībām;

26.4. projekta pieteikums at-
bilst konkursa mērķim un tema-
tiskajiem virzieniem;

26.5. projekta pieteikums sa-
tur visu prasīto informāciju;

26.6. ir pievienoti nepiecieša-
mie pielikumi;

26.7. projekta budžetā iekļau-
tās izmaksas atbilst 6.nodaļā mi-
nētajām prasībām. 

27. Projekta pieteikums tiek 
virzīts vērtēšanai otrajā kārtā, 
ja atbilst visiem administratīvas 
vērtēšanas kritērijiem. Kritēri-
ji 26.5. un 26.6. ir precizējami, 
pārējie kritēriji nav precizējami 
un ja projekts neatbilst kādam 
no kritērijiem, tas tālāk netiek 
vērtēts.

28. Projektu pieteikumu vēr-
tēšanas otrajā kārtā vērtē projek-
tu pieteikumus pēc kvalitatīviem 
un finanšu kritērijiem (punktu 
sistēmā 0-5): 

28.1. Vērtēšanas kritēriju apraksts:
Vērtēšanas kritērijs Apraksts Vērtējuma 

skala 
Sabiedriskais nozīmīgums un 
ieguvums apkārtējiem  

Projekta aktivitātes, labums 
un rezultāti brīvi pieejams 
plašākai sabiedrības daļai 
(ciems, novads). Projekts 
būtiski uzlabo noteiktas 
sabiedrības daļas dzīves 
kvalitāti.  

0-5  

Projekta efektivitāte  Risināmās problēmas 
nozīmīgums. Projekta 
dalībnieku aktivitāte un skaits 
projekta īstenošanā. Projektu 
rezultātu nozīmīgums un to 
sasniedzamība.  

0-5  

Radošā pieeja  Projekta idejas vai izpildījuma 
oriģinalitāte, novatorisms, 
radošums.  

0-5  

Projekta izmaksu pamatojums, 
atbilstība plānotajām projekta 
aktivitātēm, pašu 
līdzfinansējuma apjoms  

Pamatotas projekta aktivitāšu 
izmaksas, ir nodrošināts 
projekta iesniedzēja 
līdzfinansējums, kā arī no 
citiem finanšu avotiem 
piesaistīts finansējums. Tāmē 
iekļauto izdevumu 
nepieciešamība aktivitāšu 
īstenošanai un to atbilstība 
tirgus cenām.  

0-5  

Projekta izstrādes kvalitāte  Projekta mērķu, uzdevumu un 
rezultātu precīzs apraksts, 
projekta īstenošanai ieplānotā 
laika un finanšu resursu 
atbilstība noteikto uzdevumu 
sasniegšanai. Brīvprātīgā 
darba iesaistīšana un 
sadarbības veicināšana ar 
vietējiem uzņēmējiem.  

0-5  

Vai projekta iesniedzējs jau ir 
saņēmis atbalstu biedrības 
iepriekš izsludinātajos 
Mazajos projektu konkursos?  

Saņem atbalstu pirmo reizi  
Saņemts atbalsts- 1 reizi  
Saņemts atbalsts – 2 reizes  
Saņemts atbalsts – 3 un vairāk 
reizes  

5  
3  
1  
0  

 28.2. Vērtēšanas solis- 1 
punkts. Augstākais vērtējums- 5 
punkti, zemākais- 0 punkti. Mak-
simālais iespējamais vērtējums- 
30 punkti.

28.3.Netiek atbalstīti tie pro-
jekti, kuru kopējā vērtējuma 
punktu summa ir mazāka 50% 
no maksimālās iespējamās iegūs-
tamās punktu summas, tas ir- 15 
punkti.

29. Komisijas lēmumi tiek 
pieņemti komisijas sēdes laikā 
atklāti balsojot.

30. Komisija ir lemttiesīga, 
ja tajā piedalās vismaz 5 (pieci) 
komisijas locekļi.

31. Komisijas sēdes tiek pro-
tokolētas.

32. Komisija atbalsta projek-
ta pieteikumus, kuri saņēmuši 
lielāko punktu skaitu.

33. Ja vairāki projektu iesnie-
gumi ir saņēmuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiks dota pro-
jektiem, kuriem ir nodrošināts 
lielāks iesniedzēja līdzfinansēju-
ma % attiecībā prasīto finansēju-
mu.

34. Padome pieņem lēmumu 
par finansējuma piešķiršanu pro-
jektiem.

35. Finansēto projektu sa-
raksts tiek publicēts mājas lapā 
www.sateka.lv .

36. Komisijai ir tiesības:
36.1. lemt par projektu pietei-

kumu neatbilstību konkursa noli-

kuma prasībām;
36.2. veikt aritmētisko kļūdu 

labojumus pretendentu piedāvā-
jumos;

36.3. samazināt atbalstāmā 
projekta pieprasīto finansējumu 
un izvēlēties atbalstāmās aktivi-
tātes;

36.4. pieaicināt komisijas 
darba speciālistus un ekspertus 
bez balss tiesībām. 

9.Līguma noslēgšana un 
projektu ieviešana

37. Līgumsaistību noformē-
šanu ar projekta īstenotāju bied-
rību „SATEKA” veic ne vēlāk kā 
20 darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas par konkursa rezul-
tātiem.

38. Līgumu paraksta organi-
zācijas pārstāvis ar paraksta tiesī-
bām vai organizācijas pilnvarota 
persona.

39. Projektu finansē bied-
rība „SATEKA”, veicot avan-
sa maksājumu 90% apmērā no 
projektam piešķirtā programmas 
finansējuma saskaņā ar noslēgto 
līgumu.

40. Piešķirtie līdzekļi ir pa-
redzēti tikai atbalstītā projekta 
realizēšanai, un nav pieļaujams 
tos izlietot citiem mērķiem un 
pasākumiem.

41. Ja finansējuma saņēmējs 
nav izpildījis līguma nosacīju-
mus, līgumslēdzējam ir tiesības 
pieprasīt pilnu vai daļēju saņem-
tā finansējuma atmaksu.

42. Ja kāds no projekta ie-
sniedzējiem, par kuriem komisija 
ir pieņēmusi lēmumu par finan-
sējuma piešķiršanu, neslēdz līgu-
mu vai atsauc projekta pieteiku-
mu, Līgumu noslēdz ar projekta 
iesniedzēju, kurš ieguvis nākamo 
lielāko punktu skaitu.

43. Projektu īstenotājiem vi-
sos publicitātes materiālos jāie-
kļauj informācija par projektam 
biedrības „SATEKA” piešķirto 
finansējumu. Vismaz viens pub-
licitātes raksts ar foto ir jāsagata-
vo un jāiesniedz biedrībai ievie-
tošanai mājas lapā www.sateka.
lv .

10.Atskaitīšanās kārtība 
pēc projekta ieviešanas

43. Noslēguma ziņojumu par 
projekta izpildi, ko veido saturis-
kā un finanšu atskaite (2. pieli-
kums) par visu projekta ievieša-
nas periodu, jāiesniedz 2 nedēļu 
laikā nedēļu laikā pēc projekta 
ieviešanas termiņa beigām.

44. Finanšu atskaitē projekta 
realizētājs atskaitās par visu pie-
šķirto un izlietoto finansējuma 
summu 100% apmērā.

45. Pārskatos iekļautajām zi-
ņām ir jābūt patiesām un detali-
zētām, tām jāsatur visa nepiecie-
šamā informācija .

46. Pēc konkursa organiza-
tora pieprasījuma, finansētā pro-
jekta izpildītājam ir pienākums 
sniegt visu ar projekta realizē-
šanu saistīto informāciju. Ja pār-
skatos sniegtā informācija ir ne-
pietiekama, biedrība „SATEKA” 
informē projekta īstenotāju par 
nepieciešamību to precizēt vai 
papildināt.

Biedrības „SATEKA”  
koordinatore Daiga Gargurne


