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Biedrība “Sateka” izsludina atklātu  
projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu

Notiks biedru kopsapulce
Biedrība “Sateka” aicina 

biedrības biedrus un biedrorga-
nizāciju pārstāvjus uz biedrības 
Kopsapulci 01.13.2019. plkst. 
15.00 biedrības biroja telpās 
Ābeļu ielā 17 Gulbenē (Lejas ap-
tiekas mājā, 2.stāvā pa labi). 

Kvoruma trūkuma gadīju-

mā atkārtota Kopsapulce notiks 
01.03.2019. plkst. 15.30. bied-
rības biroja telpās Ābeļu ielā 17, 
Gulbenē.

Darba kārtība:
1. 2018.g. Gada pārskata ap-

stiprināšana.
2. Informācija par LEADER 

projektu ieviešanas norises gaitu.
3. Cita informācija un deba-

tes.
Sīkāka informācija pa tāl-

runi: 26330257 (D. Gargurne), 
226321048 (I.Zvejniece). 

Mācības projektu sagatavošanā
Biedrība “Sateka” rīko mācī-

bas projektu sagatavošanā:
27.02.2019. plkst.11.00 bied-

rības birojā Ābeļu ielā 17 Gulbe-
nē;

06.03.2019. plkst.11.00 bied-
rības birojā Ābeļu ielā 17 Gulbe-
nē.

Vēlama iepriekšēja pieteik-
šanās!

Apmācību plānotā darba 
kārtība:

1. Biedrības „SATEKA” dar-
bības teritorijas sabiedrības vir-

zītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015.-2020.gadam,  atklātā pro-
jektu konkursa 7.kārtā izsludi-
nātās rīcības sabiedriskā labuma 
projektiem, iespējamās aktivitā-
tes un pieejamais finansējums.

2. Projektu iesnieguma un 
citu dokumentu sagatavošana sa-
gatavošana atbilstoši spēkā eso-
šajiem normatīvajiem aktiem.

2.1. Projekta iesnieguma 
veidlapas sagatavošana;

2.2. Iepirkuma dokumentāci-
jas sagatavošana;

2.3. Būvniecības dokumentu 
sagatavošana;

2.4. Projekta iesnieguma 
veidlapas un pavaddokumentu 
noformēšana;

3. Projektu iesniegumu vērtē-
šanas kārtība un ilgums.

4. Projektu ieviešanas nosa-
cījumi.

5. Biežāk pieļautās kļūdas 
LEADER iepriekšējo kārtu pro-
jektos. 

Biedrība “SATEKA” izslu-
dina atklātu projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 7.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””.

7.kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšanas laiks: 
11.03.2019.- 11.04.2019.

7.kārtai piešķirtais ELFLA 
publiskais finansējums: EUR 
233 893,56: 

Rīcībai 2.1. Sabiedrisko ak-
tivitāšu dažādošana Gulbenes 
novada iedzīvotājiem   EUR  117 
108,42;

Rīcībai 2.2. Vietējās terito-
rijas un objektu sakārtošana pa-
kalpojumu pieejamībai, kvalitā-
tei un sasniedzamībai EUR 116 

785,14 .
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 apstipri-
nāšanu (attiecas uz Rīcību 2.1.).

Projektu iesniegumu ie-
sniegšana: Lauku atbalsta die-
nesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS) https://eps.lad.
gov.lv/login 

Kontaktinformācija: i n -
formāciju par projektu konkursu 
un bezmaksas konsultācijas var 
saņemt biedrības “Sateka” birojā 
Ābeļu ielā 17 Gulbenē. Adminis-
tratīvā 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” birojā 
Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbe-
nes novads, LV-4401. 

-biedrības mājaslapas  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/

Atbalsta pretendenti 
sabiedriskā labuma 

projektiem
Biedrības “SATEKA” 

7.kārtas atklātā projektu 
iesniegumu konkursa Sabied-
rības 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 Gulbe-
nes novada iedzīvotājiem”

ATBALSTĀMĀ DARBĪBA: 
sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 
apmācību un interešu klubu, so-
ciālās aprūtes vietu, kultūras, vi-
des 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 

Atbilstoši 13.10.2015. Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr.590 
“Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība 
lauku attīstībai apakšpasākumā 
“Darbību īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju”.

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 kopsummas

-vispārējās izmaksas;
-pievienotās vērtības nodok-

lis, ja tas nav atgūstams no valsts 
budžeta.

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

Atbalsta apmērs, EUR: ne-
pārsniedz 25 000,00 euro.

*Sabiedriskā labuma projekts 
- projekts, kuru īsteno aktivitā-
tē “Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas”, kurā plānotajam 
mērķim nav komerciāla rakstura, 
par kura rezultātu netiek prasīta 

samaksa un kurš ir publiski pie-
ejams. Sabiedriskā labuma pro-
jekts nav kvalificējams kā valsts 
atbalsts, izņemot šo noteikumu 
5.1 punktā minēto gadījumu;

5.1 Atbalsta pretendents 
saimnieciskās darbības īstenoša-
nai sakārto šo noteikumu 5.2.1. 
apakšpunktā minēto vietējo teri-
toriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauk-
tuves, bezmaksas stāvlaukumus, 

liftus, durvis, tualetes, dušas tel-
pas) plānots pielāgot personām 
ar dzirdes, redzes vai kustību 
traucējumiem, riteņkrēslu un ra-
tiņu lietotājiem.

Informācijas avots: http://
lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/
projekti-un-investicijas/leader/
vietas-potenciala-attistibas-ini-
ciativas-aktivitates-ietvaros-iste-
nojamas-darbibas/ 

Informācija par projektu kon-
kursu pieejama Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv  un biedrības mājas lapā  
www.sateka.lv sadaļā „LEADER 
2014.- 2020.”.  

Kontaktinformācija - Dai-
ga Gargurne, tālrunis 26330257; 
29177019; e-pasts; daiga@sate-
ka.lv.
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LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mēr-

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

Rīcība 2.1. Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana Gulbe-
nes novada iedzīvotājiem

Kārtai piešķirtais finan-
sējuma  apmērs: EUR 117 
108,42

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam pro-
jektam: 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, spor-
ta, kultūras, mūžizglītības un 
sociālo pakalpojumu attīstībai, 
vides aizsardzības aktivitātēm, 
kā arī infrastruktūras izveide 
sporta un kultūras objektos, 
kuras nepieciešamība ir apstip-

rināta ar apdzīvotās vietas ie-
dzīvotāju vajadzību apzināšanu. 
Priekšroka tiks dota projektiem, 
kuri tiks īstenoti iepriekšējā plā-
nošanas periodā izveidotās telpās 
vai izmantojot iepriekšējā plāno-
šanas perioda izveidotā/uzlabotā 
infrastruktūrā.

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 dokumenti: 
-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 objek-
ti/pasākumi, kas veicina jauniešu 
piesaisti dzimtajai pusei (attieci-
nāms arī uz būtiskiem uzlaboju-
miem attiecībā uz esošiem ob-
jektiem/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 

Papildu informācija, kas 
jāiesniedz saskaņā ar vietējās 
attīstības stratēģiju

-Projekta idejas novitāte (ori-
ģinalitāte) VRG darbības terito-
rijā; 

-Izpētīta un aprakstīta darbī-
bas joma, kas pierāda projekta 
nepieciešamību un dzīvotspēju; 

-Aprakstīta projekta mērķa 
grupa, vajadzības un pieprasī-
jums, kas pierāda projekta nepie-
ciešamību un dzīvotspēju; 

-Informācija par projekta re-
zultātu publisku pieejamību ne-
ierobežotā vai ierobežotā laikā 
(neskaitot sezonalitāti);

-Aprakstītas aktivitātes, kas 
notikušas ne agrāk, kā 1 gadu 
pirms projekta iesniegšanas, kas 
parāda iedzīvotāju interesi vai 
vajadzību par publisko pakalpo-
jumu vai sabiedrisko aktivitāti. 
Projektam pievienoti šo faktu pa-
matojoši dokumenti; 

-Informācija par projekta 
publicitātes un informācijas iz-
platīšanas pasākumiem; 

-Ja projekta ideja ir mērķēta 

uz sociālā riska grupu iesais-
tīšanu, vai projekta rezultāts 
būs pieejams šīm grupām, ir 
aprakstīts kā tiks iesaistītas šīs 
grupas.

•Sociāli mazaizsargātās ie-
dzīvotāju grupas:  ģimenes, ku-
ras audzina trīs un vairāk bēr-
nus; nepilnās ģimenes; invalīdi; 
personas virs darbaspējas vecu-
ma; 15–25 gadus veci jaunieši; 
personas, kuras atbrīvotas no 
brīvības atņemšanas iestādēm; 
ilgstošie bezdarbnieki; bezpa-
jumtnieki; cilvēktirdzniecības 
upuri; politiski represētās per-
sonas; personas, kurām stihis-
ku nelaimju vai dabas katas-
trofu dēļ ir nodarīts kaitējums, 
vai viņu ģimenes; Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas 
seku likvidēšanas dalībnieki 
un viņu ģimenes, Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas dēļ 
cietušās personas un viņu ģime-
nes; personas ar alkohola, nar-
kotisko, psihotropo, toksisko 
vielu, azartspēļu vai datorspēļu 
atkarības problēmām un viņu 
ģimenes;  ģimenes, kuras au-
dzina bērnu invalīdu; bērni; no 
vardarbības cietušās personas 
(atbilstoši 2005.gada 11.jan-
vāra Ministru kabineta notei-
kumiem Nr.32 “Noteikumi par 
sociāli mazaizsargāto personu 
grupām”).

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
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 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai

Kārtai piešķirtais finan-
sējuma  apmērs: EUR 116 
785,14

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam pro-
jektam: līdz EUR 25 000,00

Maksimālā atbalsta in-
tensitāte (%): 90%

Atbilstošā MK Noteiku-
mu Nr.590 5.2.1. punktā mi-
nētā darbība:  V i e t ē j ā s 
teritorijas, tostarp dabas un 
kultūras objektu, sakārtošanai, 
lai uzlabotu pakalpojumu pie-
ejamību, kvalitāti un sasnie-
dzamību. 

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 at-
bilstošu infrastruktūru publiskās 
vietās;

-Infrastruktūras uzlabošanas, 
ēku atjaunošanas un saglabā-
šanas pasākumi īstenoti VRG 
darbības teritorijas vēsturiskajās 
celtnēs/objektos;

-Izveidota kvalitatīva  kultūr-
vēsturiskā mantojuma/ novad-
pētniecības ekspozīcija, kas tiek 
iekļauta vismaz reģiona līmeņa 
tūrisma informācijas apritē;

-Norādīts kopējais potenciālo 
pakalpojumu saņēmēju skaits 

Papildu informācija, kas 
jāiesniedz saskaņā ar vietējās 
attīstības stratēģiju:

-Projekta idejas novitāte (ori-
ģinalitāte) VRG darbības terito-
rijā; 

-Izpētīta un aprakstīta darbī-
bas joma, kas pierāda projekta 

nepieciešamību un dzīvotspēju; 
-Aprakstīta projekta mērķa 

grupa, vajadzības un pieprasī-
jums, kas pierāda projekta ne-
pieciešamību un dzīvotspēju; 

-Informācija par projekta 
rezultātu publisku pieejamību 
neierobežotā vai ierobežotā lai-
kā (neskaitot sezonalitāti);

-Aprakstītas aktivitātes, kas 
notikušas ne agrāk, kā 1 gadu 
pirms projekta iesniegšanas, 
kas parāda iedzīvotāju intere-
si vai vajadzību par publisko 
pakalpojumu vai sabiedrisko 
aktivitāti. Projektam pievienoti 
šo faktu pamatojoši dokumenti; 

-Informācija par projekta 
publicitātes un informācijas iz-
platīšanas pasākumiem; 

-Ja projekta ideja ir mērķēta 
uz sociālā riska grupu iesaistī-
šanu, vai projekta rezultāts būs 
pieejams šīm grupām, ir apraks-
tīts kā tiks iesaistītas šīs grupas, 
kā tiks informētas u.tml. 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Rīcība 2.1. “Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem”

Rīcības 2.2. “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”
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. 
*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* 

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:  
Projekta iesniegumu iesniedzot  LAD EPS: 
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.  
pievienotajiem dokumentiem pirms skenēšanas ir jābūt parakstītiem; kopijām, norakstiem vai izrakstiem - to pareizību apliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Pievienotajiem dokumentiem jābūt labā kvalitātē- nav izplūduši, teksts ir pilnībā salasāms.    

 

                                                           
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.  

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 

** 

Ja projekts ir vērts uz kādu no sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tad ir jāapraksta projekta ietekmi uz šīm grupām.  
Sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas:  ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus; nepilnās ģimenes; invalīdi; personas virs darbaspējas vecuma; 15–25 
gadus veci jaunieši; personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; ilgstošie bezdarbnieki; bezpajumtnieki; cilvēktirdzniecības upuri; politiski 
represētās personas; personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes; personas ar alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;  ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu; bērni; no vardarbības cietušās 
personas (atbilstoši 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”). 

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 plāns4.  
 

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 aptauja5. 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 
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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 

** 

Ja projekts ir vērts uz kādu no sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tad ir jāapraksta projekta ietekmi uz šīm grupām.  
Sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas:  ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnus; nepilnās ģimenes; invalīdi; personas virs darbaspējas vecuma; 15–25 
gadus veci jaunieši; personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm; ilgstošie bezdarbnieki; bezpajumtnieki; cilvēktirdzniecības upuri; politiski 
represētās personas; personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai viņu ģimenes; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes; personas ar alkohola, narkotisko, 
psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām un viņu ģimenes;  ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu; bērni; no vardarbības cietušās 
personas (atbilstoši 2005.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.32 “Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām”). 

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 plāns4.  
 

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 aptauja5. 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 

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 
centrā6- 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/inovāciju7 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 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 

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

1 

Projekta rezultātiem nav ietekmes uz tūrisma nozari 0 
Rīcība 2.1. 

Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos: 18 Ja izpildās nosacījums, kas noteikts kritērijā 
2.1., būvniecības projektiem 18,5 punkti  

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

10  

Ja projekts kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos saņem mazāk kā 10,00 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: 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 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 

* 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 rādītājs8 

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 koeficienta9 

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 koeficienta10 

 

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 koeficienta11 

 

* 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 10 11  
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1 1 

Kopā  11  12  
 

 

Atsauces
1Biedrības “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 trans-
porta līdzekli, tad projektā iegā-
dāto vai aprīkoto atbalsta preten-
denta īpašumā esošo šo noteikumu 
37.11.apakšpunktā minēto mobilo 
tehniku un piekabes projekta uz-
rraudzības laikā var izmantot arī 
ārpus vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas teritorijas (Gulbenes 
novada).

2Dokumentāciju, kas saistīta 
ar būvniecību, t.sk., iepirkuma 
dokumentāciju, kas saistīti ar būv-
niecības izmaksām var iesniegt 
kopā ar projekta iesniegumu vai 
sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad 
stājies spēkā Lauku atbalsta die-
nesta lēmums par projekta apstipr-
nāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. 
MK Not. Nt.590   46.punktā no-
teiktajam. 

3Atbilstoši 13.10.2015. MK 
Not. Nr.590 44.punktam  un SVVA 
stratēģijas 3.1.nodaļā noteiktajam.

4“Veidlapa, kas pamato pro-
jekta īstenošanas rezultāta uzturē-
šanu projekta uzraudzības periodā 
(5.2.aktivitātē, MK 13.10.2015. 
noteikumu Nr.590 44.7.apakš-
punkts)  atrodama http://lad.
gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projek-
ti-un-investicijas/atbalsta-pasaku-
mi/19-2-darbibu-istenosana-sa-
skana-ar-sabiedribas-virzitas-vie-
tejas-attistibas-strategiju-235 

5Dokumentāciju, kas saistīta 
ar būvniecību, t.sk., iepirkuma 
dokumentāciju, kas saistīti ar būv-
niecības izmaksām var iesniegt 
kopā ar projekta iesniegumu vai 
sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad 
stājies spēkā Lauku atbalsta die-
nesta lēmums par projekta apstipr-
nāšanu,  atbilstoši 13.10.2015. 
MK Not. Nt.590   46.punktā no-
teiktajam.

6Novadu nozīmes attīstības 
centrs- ir teritorija, kurā tiek no-
drošināta visa veida infrastruk-
tūras attīstība un tās kvalitātes 
uzlabošana, pamata (izglītības, 
veselības, sociālo u.c.) pakalpo-
jumu un kvalitatīvu mājokļu pie-
ejamība, kultūras un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, kā arī uzņē-
mējdarbības aktivitāte, radot dar-
ba iespējas iedzīvotājiem, tostarp 
attīstības centram piegulošajās 
lauku teritorijās. 

7Terminu „Jauninājums” un  
„Inovācija” skaidrojums SVVA 
stratēģijas 2.3.sadaļā.

8Skatīt Rīcības plāna 7.aili
9Koeficientu aprēķina šādi: 

0,01/ ar projektu skaitu. Piemē-
ram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra 
projekta saņemto punktu skaitu 
aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-
0,003 utt.

10Koeficientu aprēķina šādi: 
0,01/ ar projektu skaitu. Piemē-
ram, 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. Piemē-
ram, 0,01/3 projekti= 0,003. Katra 
projekta saņemto punktu skaitu 
aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-
0,003 utt.

Informatīvo izdevumu 
finansē biedrība “SATEKA”, 

projekta Nr. 16-00-
A0190.400-000003.  

Informāciju sagatavoja 
Daiga Gargurne, Inese Zve-

jniece un Daira Andževa



REALIZĒTIE PROJEKTI4 februāris

Aktīvie Rankas pagasta jaunieši realizē 
projektu „Aktīvs un vesels”

Mazo projektu konkursā 
2018 (MPK 2018) piedalījās 
aktīvi jaunieši no Rankas pa-
gasta, kas nekautrējās savu 
ideju un hobiju realizēt pro-
jektā. 

Šie jaunieši savu brīvo laiku 
pavada aktīvi spēlējot futbolu. 
Ziemas sezonās, jaunieši izman-
to iespēju to spēlēt iekštelpās, 
bet sākoties siltajam laikam, viņi 
izmanto iespēju spēlēt jauniešu 
centra teritorijā esošajā futbo-
la laukumā. Futbola laukums ir 
pietiekoši liels, lai varētu orga-
nizēt futbola mačus, bet vārti un 
laukuma inventārs bija tā nolie-
tojies, ka nebija iespējams orga-
nizēt kvalitatīvus mačus, tādēļ 
jauniešiem radās ideja piedalīties 

biedrības „Sateka” izsludinātajā 
MPK 2018.

Projekts tika veidots, lai va-
rētu aktīvi pavadīt brīvo laiku, 
nodarbojoties ar sportiskām ak-
tivitātēm – futbolu. Projekta ie-
tvaros puiši vēlējās uzlikt jaunus 
futbola vārtu tīklus, iegādāties 
trīs kvalitatīvas futbola bumbas 
un 20 krāsu flakonus ar ko iezī-
mēt laukumu, kad tiks organizēts 
futbola turnīrs.

Pēc projekta apstiprināšanas 
Rankas jaunieši sagaidīja pa-
vasari, lai varētu uzsākt zemes 
līdzināšanu. 2018. gada aprīļa 
beigās ar grābekļiem tika līdzi-
nāts laukums, iesēts zālājs lau-
kuma tukšajos, izspēlētajos ple-
ķos. Tika savākti atkritumi, koka 

kritalas un savākti čiekuri. Maija 
sākumā ar traktortehniku tika iz-
līdzināts laukums. Maija beigās 
tika restaurēti futbola vārti un 
tika aizvadīta pirmā izmēģināju-
ma spēle. Septembrī tika veidots 
pirmais sadraudzības amatieru 
mačs ar blakus pagasta futbola 
entuziastiem.

Rankas pagasta jauniešiem 
īpaši laukuma izveidē palīdzēja 
Z/S „Ķelmēni” ar traktortehniku 
un, bet Rankas jauniešu centrs – 
ar grābekļiem, kapļiem un citiem 
instrumentiem. Idejas realizācijā 
piedalījās arī atbalstītāji no bla-
kus pagastiem.

Kopējais izlietotais biedrības 
„Sateka” līdzfinansējums bija 
293,04 EUR.

Gulbītī tapis atpūtas 
laukums

Gulbīša pamatskolas jau-
niešu iniciatīvas grupa „Mēs 
– Gulbītim” savu ideju realizē 
projektā „Atpūtas laukums 
bērniem, pusaudžiem izveide”. 
Projekta mērķis – atpūtas lau-
kums aktīvai un lietderīgai brī-
vā laika pavadīšanai bērniem un 
pusaudžiem, tādējādi sekmējot 
veselības nostiprināšanu un uzla-
bošanu, fizisko spēju attīstīšanu.

Gulbīša pamatskolas radoša, 
darboties griboša jauniešu gru-
pa „Mēs – Gulbītim” iesaistījās 
biedrības „Sateka” mazo projek-
tu konkursā 2018, lai realizētu 
sen lolotu sapni, par atpūtas/ro-
taļu laukuma izveidi Gulbīša pa-
matskolas teritorijā, kur pavadīt 
brīvo laiku svaigā uz kādu laiku 
aizmirstot savu mobilo telefonu.

Ar biedrības „Sateka” finan-
siālo atbalstu (436,26 EUR) un 
projekta īstenošanas darbībā ie-
saistot skolēnus, skolas tehniskos 
darbiniekus, vecākus, mājturības 
skolotāju tika uzsākts ceļš uz 
mērķu. Projekta ietvaros gal-
venās aktivitātes bija līdzsvara 
šūpoļu, kustīgā līdzsvara baļķa, 

šūpuļkrēsla (iekaramā) zig zag 
soliņa kustīgo baļķīšu takas iz-
gatavošana un uzstādīšana, spēļu 
uz asfalta zīmēšana un kopīgās 
talkas organizēšana objektu uz-
stādīšanai.

Kad atpūtas laukumu sagata-
voja, tika organizēts atklāšanas 
pasākums, kurā piedalījās apmē-
ram 70 cilvēki. Atpūtas laukuma 
nepieciešamība ir sevi attaisno-
jusi ar uzviju, jo tas tika apmek-
lēts ne tikai skolas dienās, bet arī 
brīvdienās un vakaros, kad tur 
labprāt atpūšas Gulbīša ciema 
māju bērni. 

Projekta īstenošanas darbos 
iesaistītie skolēni sev uzticētos 
pienākumus veica ar lielu degs-
mi, prieku un atbildības sajūtu. 
Katrs uzstādītais objekts tika 
uzreiz iemēģināts un katrs nāka-
mais gaidīts ar lielu interesi un 
nepacietību. 2018. gada maija 
pēdējo divu nedēļu pēcpusdienās 
skolēni savu brīvo laiku pavadīja 
atpūtas laukumā, aizmirstot par 
mobilajiem telefoniem. Šogad 
pavasarī atpūtas parks atkal gai-
da savus mazos apmeklētājus.

“Mazā zinātnes centra izveide” 
latviskās dzīvesziņas centrā Druvienā

Līdz ar Druvienas sākum-
skolas slēgšanu, skolas ēkā 
darbu turpina latviskās dzī-
vesziņas centrs, kas piedāvā iz-
glītojoša rakstura pasākumus, 
ekskursijas, meistarklases, ra-
došās darbnīcas gan bērniem 
un jauniešiem, gan pieaugu-
šajiem, organizējot saturīgas 
brīvā laika pavadīšanas iespē-
jas. Lai papildinātu esošo centra 
piedāvājumu, tika izveidots ma-
zais zinātnes centrs. Tā izveidei 
Druvienas centra darba grupa 
piedalījās biedrības “Sateka” rī-
kotajā mazo projektu konkursā 
un ieguva finansējumu 500 EUR 
apmērā. 

Projekta ietvaros tika labie-
kārtota centram atbilstoša klases 
telpa, iegādāts izglītojoša rakstu-
ra aprīkojums. Pašu spēkiem un 
piesaistot Druvienas amatniekus 
un vecākus, izgatavots centra ap-
rīkojums, kā arī skolas likvidāci-
jas rezultātā pieejamie materiāli 
tika izmantoti centra labiekārto-
šanai. Telpu iekārtošanā pieda-
lījās gan centra darbinieki, gan 
bērnu vecāki, gan bijušās Dru-
vienas sākumskolas skolotājas. 

Centrā izveidota pastāvīgā 
ekspozīcija – aprīkojums, ar ko 
bērni un jaunieši katrs var brīvi 
darboties un izmēģināt un mai-
nīgā ekspozīcija, kas mainās at-
bilstoši norisēm dabā un cilvēka 
dzīvē. Tās ietvaros ir iespējams 
dažādos veidos papildus izzināt 
esošo un mainīgo tematiku, sko-
lotāja pavadībā ir iespēja veikt 

eksperimentu. Mazo zinātnes 
centru apmeklē vietējie bērni, 
jaunieši un skolēnu grupas no 
Gulbenes un citiem novadiem. 
Tas ir vienīgais šāda veida centrs 
Gulbenes novadā. 

2019.gada 7.februārī šajā 
centrā notika 2018.gada mazo 
projektu noslēgums, kurā bija 
iespēja sacensties par biedrības 
“Sateka” mazo projektu ceļojo-
šo balvu – Pūces pulksteni. Šajā 
pasākumā piedalījās Lejasciema 
aktīvo iedzīvotāju grupa “Kopā 
mēs varam”, prezentējot reali-
zēto projektu “Sajūtu parks”, 
Stāķu bērnu dārza pārstāvji, kas 
arī prezentēja mazo projektu 
“Brīnumu parks “Augsim nākot-
nei””, uzstājoties ar īpašu uzve-
dumu – stāstot pasaku par brīnu-
mu mežiņu un tā iemītniekiem. 
Pasākumā piedalījās arī Rankas 
pamatskolas pašpārvaldes sko-
lēni un skolotāja, prezentējot 
projektu “Rankas skvērs Latvijas 
simtgadei”. Tas tika prezentēts 
ar izveidotu maketu par iekārto-

to skvēru un līksmu deju kokles 
pavadījumā. Savukārt Druvienas 
latviskās dzīvesziņas centra pro-
jekts “Mazā zinātnes centra iz-
veide” tika prezentēts pašā zināt-
nes centrā, izrādot un iemēģinot 
eksponātus. 

Pēc prezentācijām notika 
balsojums par labāko projektu, 
kurā uzvarēja realizētais projekts 
“Mazā zinātnes centra izveide”, 
saņemot savā īpašumā biedrības 
“Sateka” ceļojošo “Pūces pulks-
teni” un naudas balvu. 

Rankā izveido skvēru 
Latvijas simtgadei

Rankas pamatskolas skolē-
nu pašpārvaldē darbojas jau-
nieši, kuriem rūp ne tikai sko-
las vizuālais tēls, bet arī Rankas 
pagasta izskats. Pēc skolēnu 
pašpārvaldes un Rankas attīstī-
bas biedrības aptaujas veikšanas 
2015.gadā, tika izteikts priekšli-
kums izveidot atpūtas vietu pa-
gasta centrā. 2016. gadā tika ie-
kārtotas ainaviskas puķu dobes, 
kuru tapšanā varēja iesaistīties 
ikviens Rankas pagasta iedzī-
votājs. Taču ierobežoto līdzekļu 
dēļ, ne viss tika īstenots. Patei-
coties dalībai biedrības “Sateka” 
rīkotajā Mazo projektu konkursā, 
2018. gadā tika saņemts finansē-
jums 450 EUR apmērā.

Projekta ietvaros tika labie-
kārtots un pabeigts Rankas cen-
trālais skvērs, sakopta apkārtējā 
teritorija un lietderīgi pavadīts 
brīvais laiks. Skvērā tika izveido-
ta centrālā dobe, iegādāti deko-

ratīvie krūmi, ziedaugi, atpūtas 
soliņi, atkritumu tvertnes, kā arī 
iegādāti un izvietoti apgaismes 
objekti un labiekārtota apkārtējā 
teritorija. 

Projekta rezultātā tika radīta 
vieta, kur pastaigāties, atpūsties, 
piedalīties gadskārtu svinēšanā, 
baudīt skaistumu. Skvērs ir pie-
ejams ikvienam interesentam. 
Turklāt šim projektam nākotnē ir 
paredzēts turpinājums, jo skvēra 
teritorija ievietots milzīgs ak-
mens, kuru nākotnē ar tēlnieku 
palīdzību ir paredzēts izveidot 
par piemiņas simbolu Rankas 
kultūras darbiniekiem. 

Paldies Rankas jauniešiem un 
skolotājai Aelitai Medejsei par 
dalību biedrības “Sateka” mazo 
projektu noslēguma pasākumā 
7.februārī Druvienā, latviskās 
dzīvesziņas centrā, kura laikā, 
kokles spēles pavadībā, maketa 
formā tika prezentēts paveiktais! 

Biedrība „Sateka” izsludina Mazo projektu 
konkursu 2019 „Paaudze paaudzē!”

Maksimālais kopējais projektu finansējums: 3500 EUR.
Maksimālais finansējums vienam projektam: 500 EUR.
Projektu finansējumā jāiekļauj vismaz 10% pašu līdzfinansējums, kas var būt arī brīvprātīgais 

darbs vai materiāli.
Termiņi:
-Projektu pieņemšana līdz 27.03.2019. (ieskaitot) 
-Projektu izvērtēšana līdz 18.04.2019.
-Projektu ieviešana 20.04. – 30.11.2019. 
•Projekta pieteikumu ar pielikumiem iesniedz, sūtot uz e-pastu: sateka@sateka.lv, ne vēlāk kā līdz 

2019. gada 27.martam.
•Sīkāka informācija par iesniedzamajiem dokumentiem un termiņiem: www.sateka.lv sadaļā „Ma-

zie projekti, konkursi”.

www.sateka.lv


