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Izsludinām atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu
Biedrība “SATEKA” 

izsludina atklātu projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 
9.kārtu Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020.
gadam pasākuma „Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai (sa-
biedrības virzīta vietējā attīstī-
ba)” apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar SVVA 
stratēģiju”, atbilstoši Ministru 
kabineta 2015.gada 13.oktobra 
noteikumiem Nr.590 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbals-
ta piešķiršanas kārtībai lau-
ku attīstībai apakšpasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”” (turpmāk 
tekstā- MK Noteikumi Nr.590). 

9.kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšanas laiks: 
01.11.2020.-01.12.2020.

9.kārtai piešķirtais  
ELFLApubliskais finansē-
jums: EUR  17 809,67.

Maksimālā attiecināmo 
izmaksu summa vienam pro-
jektam: EUR 20 000,00

Maksimālā atbalsta intensi-
tāte (%): 70%, kopprojektiem 
- 80%

9.kārtas ietvaros netiek 
atbalstītas būvniecības, labie-
kārtošanas, infrastruktūras 
izveides vai uzlabošanas iz-
maksas.

LAP 2014.-2020. aktivitā-
tes 19.2.1.: „Vietējās ekonomi-
kas stiprināšanas iniciatīvas”.

SVVA Stratēģiskais mēr-
ķis: M1 Veicināt ilgtspējīgas 
un produktīvas mikro (sīkās) un 
mazās uzņēmējdarbības attīstī-
bu partnerības teritorijā.

Rīcība 1.1. Mikro (sīko) un 
mazo uzņēmumu izveidošana 

un esošo attīstība.
Projektu  īstenošanas ter-

miņš: viens gads no Lauku 
atbals ta dienesta lēmumam pie-
ņemšanas par projekta iesniegu-
ma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu ie-
sniegšana: projekta iesniegumus 
elektroniskā dokumenta formā 
var iesniegt Lauku atbalsta die-
nesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā (EPS) https://eps.lad.
gov.lv/login 

Kontaktinformācija: Infor-
māciju par projektu konkursu 
un bezmaksas konsultācijas var 
saņemt biedrībā “SATEKA” bi-
rojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, 
Gulbenes novads. 

LEADER Administratīvā 
vadītāja: Daiga Gargurne, tālr. 
26330257; 29177019, e-pasts: 
daiga@sateka.lv, mājas lapa: 
www.sateka.lv.

Atbilstošā MK Noteikumu 
Nr.590:

5.1. punktā minētā darbība 
5.1.1. jaunu produktu un pakal-
pojumu radīšanai, esošo produk-
tu un pakalpojumu attīstīšanai, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu 
darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei, to realizēšanai 
tirgū un kvalitatīvu darba apstāk-
ļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas 
realizēšanai paredzētas vides ra-
dīšanai vai labiekārtošanai, kā arī 
jaunu realizācijas veidu izveido-
šanai un to atpazīstamības tēla 
veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivi-
tātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts
Darbību apraksts: 
Rīcības ietvaros paredzēts at-

balstīt: jaunu uzņēmumu radīša-
nu un esošo uzņēmumu darbības 
uzlabošanu, tajā skaitā tūrisma 
nozarē un lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādē; jaunu (neesošu) 
produktu un pakalpojumu radīša-
nu, esošo produktu un pakalpoju-
mu attīstīšanu un to realizēšanu 
tirgū. Rīcībā paredzēta arī citu 
veidu vietējās produkcijas tirgus 
noieta sekmēšana (piemēram, in-
terneta veikala ierīkošana).

Darbību ieviešanai pare-
dzamie ieguldījumi: 

-jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana;

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

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

-vispārējās izmaksas;
-izmaksas par darbinieku da-

lību mācībās (kvalifikācijas pa-
augstināšanas apmācības). 

Netiek atbalstītas būvnie-
cības, labiekārtošanas, infra-
struktūras izveides vai uzlaboša-
nas izmaksas.

Darbību īstenošanas vieta: 
biedrības „SATEKA” darbības 
teritorijā, izņemot gadījumus, ja 
projektā paredzēta dalība mācī-
bās darbinieku produktivitātes 
kāpināšanai, ar sabiedriskām 
attiecībām saistītās darbības, in-
terneta veikala vai tīmekļvietnes 
izveide, tad šīs darbības var veikt 
arī ārpus biedrības realizētās vie-
tējās attīstības stratēģijas teritori-
jas (Gulbenes novads). 

Ja projektā ir paredzēts iegā-
dāties vai aprīkot ar stacionārām 
iekārtām atbilstoši MK notei-

kumu Nr.590 37.11.apakšpun-
ktā mobilo tehniku vai piekabi 
(transporta līdzeklis, kam nav 
motora, un kas paredzēts brauk-
šanai savienojumā ar transporta 
līdzekli, tad projektā iegādāto 
vai aprīkoto atbalsta pretenden-
ta īpašumā esošo šo noteikumu 
37.11.apakšpunktā minēto mobi-
lo tehniku un piekabes projekta 
uzrraudzības laikā var izmantot 
arī ārpus vietējās attīstības stratē-
ģijas īstenošanas teritorijas (Gul-
benes novada).

Cita informācija
Prioritāte: 
-ražošanas uzņēmumu attīs-

tība;
-vietējās produkcijas reali-

zācijas vietu un/vai degustācijas 
telpu  izveide;

-tūrisms.
Obligātie papildus iesnie-

dzamie dokumenti: 
-tirgus izpētes dokumentāci-

ja.
-izziņa vai izdruka no e-vides 

par dzīves vietas deklarāciju vai 
uzņēmuma darbības reģistrēto 
darbības vietu

-atbalsta pretendenta pašno-
vērtējumu par projekta atbilstī-
bu vietējās attīstības stratēģijā 
attiecīgajai rīcībai noteiktajiem 
projektu vērtēšanas kritērijiem, 
norādot katram kritērijam atbils-
tošo punktu skaitu un pamatojot 
punktu skaita atbilstību.

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

-radīta jauna darbavieta /-as; 
-izveidots jauns pakalpo-

jums/produkts;
-pilnveidots esošais pakalpo-

jums/produkts;
-produktivitātes kāpināša-

nas iespējas izmantojuši darbi-
nieki;

-izveidots  vietējo uzņēmē-
ju kopīgs mārketinga produkts.

-izveidota vai labiekārtota 
vietējās produkcijas realizāci-
jas vieta. 

Papildu informācija, kas 
jāiesniedz saskaņā ar vietējās 
attīstības stratēģiju: 

-par esošajām darba vietām 
un jaunu darba vietu (kalendā-
ra gadā atbilst normālam darba 
laikam) radīšanu nozarē, kurā 
īsteno projektu. Atbilstošas 
darbaspēka izmaksas iekļautas 
finanšu informācijā – EPS pie-
teikuma C sadaļā.

-izpētīts un aprakstīts tir-
gus/nozare, kas pamato projek-
ta nepieciešamību un dzīvot-
spēju.

-izpētīts un aprakstīts kon-
kurents, kas pamato projekta 
nepieciešamību un dzīvotspēju.

-izpētīts un aprakstīts klien-
ta/pircēja profils, vajadzības un 
pieprasījums, kas pamato pro-
jekta nepieciešamību un dzī-
votspēju.

-projekta iesniegumam 
pievienota izglītības doku-
menta kopija, un/vai projekta 
iesniegumā detalizēti aprakstī-
ta atbalsta pretendenta vai pie-
saistītā personāla pieredze/zi-
nāšanas/izglītība, kas saistīta ar 
projekta īstenošanas nozari un, 
kas pierāda vadības kapacitāti, 
lai sasniegtu projekta mērķi un 
rezultātus.

-kopā ar projekta iesniegu-
mu iesniegti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti, atbilstoši 
projekta specifikai.

PROJEKTA DZĪVES CIKLS 

Biedrības “SATEKA” atklātais projektu iesniegumu konkursa 9.kārta 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. -2020.gados ietvaros 

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

 

 

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

visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus. 

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

**darbinieku produktivitātes kāpināšanas gadījumā – 18 mēneši 
 

        

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

PROJEKTU 
IESNIEGŠANA

Projektu 
iesniegumu 

vērtšana 
SATEKĀ

Vērtēšana 
LAD ZA RLP

Projekta īstenošana* Projekta 
uzraudzība

01.11.- 01.12.2020. 02.12.- 01.01.2021. 02.01.-
01.04.2021.

pamatlīdzekļu 
iegāde- līdz 1 

gadam
5 gadi**

Atbalsta saņemšanas 
nosacījumi:

•Projekts atbilst SVVA stratēģijai 
•Projektu īsteno SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņemot 

ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības. Ja projektā ir paredzē-
ta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās 
var piedalīties arī ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas. Ja 
projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, atbalsta pretendents 
ir reģistrēts vai tā deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic 
vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) 
atrodas VRG darbības teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto 
mobilo tehniku var izmantot arī ārpus SVVA stratēģijas 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 grupas 

noteiktos rādītājus (Rīcībs plāna 7.aile). 

Kas ir kopprojekts?
*Kopprojekts ir projekts, 

kurā plānoto investīciju izman-
to 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 lauksaimnie-
cības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība vai atbilstīga mež-
saimniecības pakalpojumu ko-
operatīvā sabiedrība (nav ierobe-
žojums uz apgrozījumu). 

3) Starp kopprojekta da-

lībniekiem ir noslēgts līgums. 
Koprojektā nav vairāk kā 3 da-
lībnieki (katram dalībniekam 
apgrozījums ir līdz 70 000 euro 
gadā). Saimnieciskās darbības 
rādītājus sasniedz katrs koppro-
jekta dalībnieks atsevišķi. De mi-
nimis atbalstu dala proporcionāli 
uz visiem dalībniekiem. 

• juridiska vai fiziska persona, 
kas veic saimniecisko darbību 

• juridiska vai fiziska perso-

na, kas ir PVD reģistrēts vai at-
zīts pārtikas aprites uzņēmums 

•lauksaimniecības produktu 
ražotājs, lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādātājs vai lauksaim-
niecības pakalpojumu kooperatī-
vā sabiedrība (ja projektu īsteno 
pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 
000 iedzīvotāju) (nav ierobežo-
jums uz apgrozījumu) 

4) Vietējā pašvaldība savā 
īpašumā vai valdījumā esošai 

uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveidei juridiskām personām 
(tostarp biedrībai, nodibināju-
mam) (nav ierobežojums uz ap-
grozījumu). De minimis atbalstu 
sadala starp visiem kopprojekta 
dalībniekiem. Saimnieciskās 
darbības rādītājus sasniedz katrs 
kopprojekta dalībnieks, izņemot 
pašvaldību. 



ATBALSTA PRETENDENTI / PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI2 novembris
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Atbalsta pretendenti rīcībai 1.1. “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība”
Atbalstāmā darbība: jaunu produktu un pakalpojumu radīša-
nai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēša-

nai 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 bied-
rība un nodibinājums), kura uzsāk 
saimniecisko darbību, vai fiziska 
persona, kura uzsāk vai plāno veikt 
saimniecisko darbību, ja tās saistīto 
uzņēmumu apgrozījums ir ne vai-

rāk kā 70 000 euro noslēgtajā gadā 
pirms projekta iesniegšanas;

-lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība vai mež-
saimniecības pakalpojumu koope-
ratīvā sabiedrība (kopprojekts*)- 
nav ierobežojums uz apgrozījumu

-vietējā pašvaldība (tikai kop-
projekta* gadījumā)

Attiecināmās izmaksas 
- jaunu pamatlīdzekļu  un prog-

rammnodrošinājuma iegāde
-ar sabiedriskām attiecībām 

saistītas izmaksas
-patentu, licenču, autortiesību 

un preču zīmju saņemšanas vai iz-
mantošanas izmaksas

-vispārējās izmaksas
-pievienotās vērtības nodoklis, 

ja tas nav atgūstams no valsts bu-
džeta

Atbalsta intensitāte - līdz 
70%; kopprojektiem* līdz 80%

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas vienam projektam  - 
nepārsniedz  20 000 euro 

*Kopprojekts ir projekts, kurā 
plānoto investīciju izmanto kopīgi

Atbalstāmā darbība: lauksaimniecības produktu pārstrādei, to 
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
Atbalsta pretendents 
-juridiska persona (tostarp 

biedrība un nodibinājums) vai fi-
ziska persona, kas ir Pārtikas un 
veterinārajā dienestā reģistrēts vai 
atzīts pārtikas aprites uzņēmums, 
kurš nodarbojas ar lauksaimniecī-

bas produktu (izņemot zivsaimnie-
cības produktus) pārstrādi un kura 
apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 
euro noslēgtajā gadā pirms projekta 
iesniegšanas;

-lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvā sabiedrība. Ja lauksaim-

niecības pakalpojumu kooperatīvā 
sabiedrība nodarbojas ar lauksaim-
niecības produktu (izņemot zivsaim-
niecības produktus) 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 prog-

rammnodrošinājumu iegāde 
-ar sabiedriskām attiecībām sais-

tītas izmaksas 
-patentu, licenču, autortiesību un 

preču zīmju saņemšanas vai izman-
tošanas izmaksas

-vispārējās izmaksas 
-pievienotās vērtības nodoklis, 

ja tas nav atgūstams no valsts bu-
džeta 

Atbalsta intensitāte - līdz 
70%; kopprojektiem* līdz 80%

Maksimālās attiecināmās iz-
maksas vienam projektam - ne-
pārsniedz 20 000 euro 

Atbalstāmā darbība: vietējās produkcijas realizēšanai pare-
dzēts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizā-

cijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai 
Atbalsta pretendents 
-juridiska (tostarp biedrība /

nodJuridiska (tostarp biedrība/
nodibinājums) vai fiziska perso-
na, kas veic saimniecisku darbī-
bu (apgrozījums līdz 70 000 euro 

gadā)
-tbilstīga lauksaimniecības pa-

kalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
(nav ierobežojums uz apgrozījumu

-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 prog-

rammnodrošinājuma iegāde
-ar sabiedriskām attiecībām 

saistītas izmaksas
-patentu, licenču, autortiesību 

un preču zīmju saņemšanas vai iz-
mantošanas izmaksas

-internetveikala izveide
-vispārējās izmaksas

-pievienotās vērtības nodok-
lis, ja tas nav atgūstams no valsts 
budžeta 

Atbalsta intensitāte - līdz 
70%; kopprojektiem* līdz 80%

Maksimālās attiecināmās 
izmaksas vienam projektam  - 
nepārsniedz  20 000 euro 

*Kopprojekts ir projekts, kurā 
plānoto investīciju izmanto kopīgi

Atbalstāmā darbība: Darbinieku produktivitātes kāpināšana 
Atbalsta pretendents 
-juridiska persona (tostarp bie-

Juridiska persona, kas veic saim-
niecisku darbību (apgrozījums līdz 

70 000 euro gadā)
Attiecināmās izmaksas 
-maksa par darbinieku dalību 

mācībās, ja tiek saņemts sertifikāts 

vai apliecinājums par mācību sekmī-
gu pabeigšanu 

-komandējuma izmaksas, kas 
tieši saistītas ar projekta īstenošanu 
un nepārsniedz 2% no mācību iz-

maksām
-pievienotās vērtības nodoklis, ja 

tas nav atgūstams no valsts budžeta. 
Atbalsta intensitāte - līdz 70%
Maksimālās attiecināmās iz-

maksas vienam projektam - ne-
pārsniedz 20 000 euro 

n.p.
k. 

Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

Kritērija skaidrojums 

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

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

stratēģijas mērķim, ir saskaņā 
ar Rīcības plānā noteikto rīcību 
un VRG darbības teritoriju 
 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

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

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

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

 

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

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā noteiktajai rīcībai un tajā 
plānotās aktivitātes atbilst MK Not. Nr.590 5.1.punktā noteiktajām darbībām 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts 

  

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

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

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama SVVA stratēģijas 
3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.punktā- dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, var veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 (izņemot Rīgu). 
Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā (MK Not. Nr.590 8.3.punkts).  
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 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

 
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). 

2. KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

2.1. 

Projekta iesniegumam 
pievienoti un  atbilstoši 

noformēti nepieciešamie 
dokumenti 

Ir iesniegti visi dokumenti2  2* 

D. 
SVVA stratēģijas  
3.1.nodaļā norādītie 
papildus iesniedzamie 
dokumenti 

2 punktus saņem, ja sākotnēji iesniedzot projekta iesniegumu ir iesniegti visi  MK 
Not. nr.590 43.punktā noteiktie dokumenti (projekta pieteikuma D sadaļa), kā arī 
SVVA stratēģijas 3.1.sadaļā norādītie papildus iesniedzamie dokumenti atbilstoši 
projekta specifikai.  
Dokumentāciju, kas saistīta ar būvniecību- būvatļaujas kopija vai paskaidrojuma 
raksta (apliecinājuma kartes) kopija ar būvniecības atzīmi par būvniecības ieceres 
akceptu, būvprojektu, būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības 
ieceri būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti), 
iegādājoties būvmateriālus – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes 
atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī  iepirkuma dokumentāciju, kas 
saistīti ar būvniecības izmaksām var iesniegt kopā ar projekta iesniegumu vai sešu 
mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par 
projekta apstiprināšanu,  atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā 
noteiktajam. 
 
Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem, ja:  
 
1. Projekta iesniegums un tā pavaddokumenti ir LAD EPS4 sistēmā, bet tie nav 
noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas prasības (Ministru kabineta 2018.gada 04.septembra noteikumi 
Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”). 
2. Iesniegtajai dokumentācijai ir zema salasāmības kvalitāte (skenētais dokuments ir 
izplūdis, daļēji ieskenēts, dokumentā trūkst lapas un/ vai sadaļas, u.tml.)).  
3.Dokumentos ir veikti labojumi un to labojums nav apstiprināts (nav norādes 
“Labotam ticēt!”, kā arī nav norādīts labojumu veicējs un datums, kad veikti 
labojumi.   
4.Vērtējumu samazina, ja dokuments, kas sastāv no vairākām lapām, ir iesniegta 
katra tā lapa atsevišķi- dokuments nav apvienots vienā dokumentā.  
5. Ja iesniegtais dokumentu tulkojums nav apstiprināts (nav norādes par tulkojuma 
atbilstību oriģinālvalodai, tulkojuma veicējs un datums). 
6. Ja projekta iesnieguma sadaļās – A.1., B.3.1., B.5., B.6.,B.12., B.13. un B.15. ir 
norādītas tikai atsauces uz pielikumiem bez aprakstošā teksta. 
7. Ja projekta iesnieguma C sadaļa “Finanšu informācija” nav iesniegta XLS vai 
XLSX formātā. 

Nav iesniegti visi dokumenti3 
0 

0 punkti tiek piešķirti, ja sākotnēji nav iesniegts kāds no noteiktajiem dokumentiem 
vai pielikumiem, kas noteikti MK Not. Nr.590 43.punktā (projekta iesnieguma D 
sadaļa) vai SVVA stratēģijas 3.1.sadaļā.  

Papildus punkti būvniecības 
projektiem: 

 ja uz projekta iesniegšanas 
brīdi ir iesniegti visa 

būvniecības uzsākšanas 
dokumentācija: Būvprojekts, 

iepirkuma dokumentācija, 
būvatļauja, līgumi ar darbu 
veicējiem u.c. nepieciešamā 

dokumentācija 

0,5 

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

 Projekta iesniegumu iesniedz 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 jābū labā kvalitātē- nav izplūduši, teksts ir pilnībā salasāms.  

 

n.p.
k. 

Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

Kritērija skaidrojums 

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

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

stratēģijas mērķim, ir saskaņā 
ar Rīcības plānā noteikto rīcību 
un VRG darbības teritoriju 
 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

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

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

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

 

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

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā noteiktajai rīcībai un tajā 
plānotās aktivitātes atbilst MK Not. Nr.590 5.1.punktā noteiktajām darbībām 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts 

  

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

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

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama SVVA stratēģijas 
3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.punktā- dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, var veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 (izņemot Rīgu). 
Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā (MK Not. Nr.590 8.3.punkts).  
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 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

 
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). 

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. 

1 punktu saņem, ja projekta iesnieguma B.5.punktā norādītais konkrētā projekta 
mērķis atbilst pretendenta norādītajam ilgtermiņa mērķim. Projekta mērķis ir 
konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms, detalizēti aprakstīti aktivitātēm 
nepieciešamie resursi un ieguldījumi, plānotās aktivitātes sasniedz nepieciešamos 
rezultātus, lai virzītos uz projekta mērķi. Tiek ņemta vērā pārējā projekta iesniegumā 
norādītā informācija par projekta mērķi, kā arī projektā plānotajām darbībām liecina, 
ka tas ir vērsts mērķu sasniegšanu- pietiekams budžets, reāli izpildāms laika 
plānojums, pietiekami cilvēkresursi.  
Projekta pieteikuma B.6.1.punktā skaidri definēta mērķa grupa, tās lielums. 
Apzinātas plānotās mērķauditorijas vajadzības un norādīts, kā tiks sasniegtas 
mērķgrupas vajadzības.  
Projektā mērķa sasniegšanai ir plānotas atbilstošas aktivitātes/ darbības. 
Projekta iesnieguma A.1.sadaļā ir norādīti uzņēmuma  īstermiņa un ilgtermiņa 
attīstības mērķi.  

Projekta mērķis nekonkrēts, 
vispārīgs. Nav sasniedzams.   
Un/ vai mērķauditorijas apraksts 
ir vispārīgs. 

0 

0 punktus saņem, ja projekta iesnieguma B.5.punktā nav norādīts konkrētā projekta 
mērķis vai norādītais projekta mērķis daļēji atbilst pretendenta norādītajam 
ilgtermiņa mērķim un tas nav konkrēts. Minētais mērķis ir vispārīgs, nav 
sasniedzams projektā norādītajā laikā, nav pietiekams budžets, citi resursi. Tiek 
ņemta vērā pārējā projekta iesniegumā norādītā informācija par projekta mērķi.  
Projekta pieteikuma B.6.1.punktā nav norādīta projekta mērķa grupa vai definētā 
mērķa grupa ir vispārīga, nav konkrēti aprakstīts tās lielums un to vajadzības, sniegtā 
informācija ir vispārīga.  
Projekta iesnieguma A.1.sadaļā nav norādīti uzņēmuma  īstermiņa un ilgtermiņa 
attīstības mērķi. 

 

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., 
C.2.1., C.3.1. 

Projekta iesniegums 
kopumā 

Tirgus izpētes 
dokumentācija 

 
 

2 punktus saņem, ja pretendents ir pamatojis projekta ideju- ir identificēta konkrēta 
problēma (-as), ko plāno risināt ar projekta realizāciju, piemēram, paplašināt 
preču/pakalpojumu klāstu, samazināt sezonalitātes ietekmi. Norādīta informācija, 
kas tiks uzlabots projekta realizācijas rezultātā, piemēram, paplašināts pakalpojumu 
klāsts, samazināta ražošanas pašizmaksa, samazināta sezonalitātes ietekme.  
Ir aprakstīts produktu/ pakalpojums, ko plāno attīstīt projekta realizācijas rezultātā. 
Ir veikta objektīva tirgus situācijas analīzei – izvērtēti līdzvērtīgi produkta/ 
pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), sniegta informācija par produkta/ 
pakalpojuma pieprasījumu- norādīta informācija par pieprasījuma lielumu, tā 
pieejamību un tā konkurētspēju, priekšrocībām (šī informācija var tikt atspoguļota 
Tirgus situācijas analīzes dokumentācijā). Tirgus izpētē ir veikta visu projektā 
plānoto ražojamo produktu/ sniedzamo pakalpojumu pieprasījuma analīze, 
neatkarīgi no to ražošanas vai sniegšanas apjomiem.  
Tirgus situācijas analīzē ir veikta arī konkurentu cenu analīze atbilstošajam 
produktam/ pakalpojumam.  
Skaidri norādīti informācijas avoti, kuri izmantoti veicot tirgus situācijas analīzi. Ir 
sniegta informācija, kā tiks attīstīta produkta ražošana/ pakalpojuma sniegšana, ja 
projekts negūs finansiālu atbalstu.  

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

1* 

1 punktu saņem, ja pretendents daļēji pamatojis projekta ideju- ir identificēta 
konkrēta problēma (-as), ko plāno risināt ar projekta realizāciju, piemēram, 
paplašināt preču/pakalpojumu klāstu, samazināt sezonalitātes ietekmi, taču nav 
norādīta informācija, kas tiks uzlabots projekta realizācijas rezultātā. 
Nav sniegta informācija, kā tiks attīstīta produkta ražošana/ pakalpojuma sniegšana, 
ja projekts negūs finansiālu atbalstu.  
Ir vispārīgi aprakstīts produktu/ pakalpojums, ko plāno attīstīt projekta realizācijas 
rezultātā. Veiktā tirgus situācijas analīzei nepilnīga– izvērtēti līdzvērtīgi produkta/ 
pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), sniegta informācija par produkta/ 
pakalpojuma pieprasījumu- norādīta informācija par pieprasījuma lielumu, daļēji 
norādīta tā pieejamību un tā konkurētspēju, priekšrocības. 
Tirgus izpētē daļēji veikta projektā plānoto ražojamo produktu/ sniedzamo 
pakalpojumu pieprasījuma analīze- nav veikta izpēte par visiem vai kādu no 
ražojamajiem produktiem vai sniedzamajiem pakalpojumiem. Tirgus situācijas 
analīzē daļēji veikta konkurentu cenu analīze atbilstošajam produktam/ 
pakalpojumam.  
Daļēji norādīti informācijas avoti, kuri izmantoti veicot tirgus situācijas analīzi. 
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis pietiekamu informāciju- tirgus analīzē nav 
norādīta informācija par informācijas avotiem, kuri izmantoti veicot tirgus izpēti, 
analīzi, veiktā konkurentu cenu salīdzināšanas analīze ir veikta tikai daļai no analīzē 
minētajiem konkurentiem, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem. 

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 

0 punktu saņem, ja nav izprotama projekta ideja - nav identificēta konkrēta 
problēma (-as), ko plāno risināt ar projekta realizāciju, nav norādīta informācija, kas 
tiks uzlabots projekta realizācijas rezultātā. Nav sniegta informācija, kā tiks attīstīta 
produkta ražošana/ pakalpojuma sniegšana, ja projekts negūs finansiālu atbalstu.  
Nav aprakstīts produktu/ pakalpojums, ko plāno attīstīt projekta realizācijas rezultātā. 
Tirgus situācijas analīzei  nav veikta vai tā ir nepilnīga– daļēji izvērtēti līdzvērtīgi 
produkta/ pakalpojuma piedāvātāji (konkurenti), nav sniegta informācija par 
produkta/ pakalpojuma pieprasījumu- nav norādīta informācija par pieprasījuma 
lielumu, tā pieejamību un tā konkurētspēju, priekšrocības. Nav sniegta informācija, 
kā tiks attīstīta produkta ražošana/ pakalpojuma sniegšana, ja projekts negūs 
finansiālu atbalstu.  

* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem 
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Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

Kritērija skaidrojums 

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

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

stratēģijas mērķim, ir saskaņā 
ar Rīcības plānā noteikto rīcību 
un VRG darbības teritoriju 
 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

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

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

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

 

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

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā noteiktajai rīcībai un tajā 
plānotās aktivitātes atbilst MK Not. Nr.590 5.1.punktā noteiktajām darbībām 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts 

  

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

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

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama SVVA stratēģijas 
3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.punktā- dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, var veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 (izņemot Rīgu). 
Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā (MK Not. Nr.590 8.3.punkts).  
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 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

 
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). 

i Tirgus situācijas analīze ir veikta izvērtējot līdzvērtīgus uzņēmumus vai pakalpojuma sniedzējus.  
Kā līdzvērtīguma kritērijs tiek uzskatīts: līdzīgā jomā strādājošā uzņēmuma produkcijas/pakalpojumu piedāvājuma klāsts, līdzvērtīgs strādājošo skaits, apgrozījums.  
Veicot tirgus situācijas analīzi, ir jāsalīdzina Gulbenes novadā strādājoši uzņēmumi. Ja šajā teritorijā nav līdzīgā jomā strādājošu uzņēmumu, var sniegt informāciju par citās teritorijās esošiem 
līdzvērtīgiem uzņēmumiem.  Taču ir jābūt norādei par to, kā pretendents ir pārliecinājies, ka VRG teritorijā nav līdzīga produkta ražotāja/ pakalpojuma sniedzēja.    
Pielikums Nr.3 ”Tirgus situācijas analīze” ir norādīta minimālā informācija, kas nepieciešams norādīt šajā analīzē. Veidlapai ir informatīvs raksturs, pretendents to var papildināt atbilstoši savai 
projekta specifikai.   

ii Gadījumā, ja projekta iesniegumam ir pievienoti nodoma līgumi par produkta vai pakalpojuma iegādi, tie netiek uzskatīti kā projekta iesniegumā norādītās mērķa grupas vajadzības apzināšana un 
pieprasījuma izpēte pēc konkrētā produkta/ pakalpojuma. 

2.4. 

Produkta/ pakalpojuma 
virzības tirgū pamatojums 

(mārketings5) 
 

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

2 

B.6.1., B.15., B.9., 
C.sadaļa 
Tirgus izpētes 
dokumentācija  
Projekta iesniegums 
kopumā 
 

2 punktus saņem, ja ir raksturots produkta/ pakalpojuma noieta tirgus lielums, kā 
arī sniegta informācija par iespējām paplašināt noietu, norādīti konkrēti mārketinga 
pasākumi produkta/ pakalpojuma (visiem piedāvātajiem produktiem/ 
pakalpojumiem) realizācijai. Mārketinga pasākumiem ir plānots ieguldīt līdzekļus, 
kas atspoguļoti projekta iesnieguma C.sadaļā.  
Ir pamatota produkta/ pakalpojuma nepieciešamība VRG teritorijā.  
Aprakstīti jaunu tirgus elementu izmantošanas veidi produkta/ pakalpojuma tālākai 
realizācijai, piemēram, izveidota vai pilnveidota esošā mājas lapa. Tiem ieplānoti 
ieguldījumi, kas ir atspoguļoti projekta iesnieguma C.sadaļā.  

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

1 

1 punktu saņem, ja vispārīgi raksturots produkta/ pakalpojuma noieta tirgus lielums, 
kā arī sniegtā informācija par iespējām paplašināt noietu ir vispārīga, norādīti 
vispārīgi mārketinga pasākumi produkta/ pakalpojuma realizācijai vai plānotie 
mārketinga pasākumi ir tikai daļai piedāvātajiem produktiem/ pakalpojumiem. 
Mārketinga pasākumiem ir plānots ieguldīt līdzekļus, taču nav atspoguļoti vai 
atspoguļoti daļēji projekta iesnieguma C.sadaļā.  
Daļēji aprakstīti jaunu tirgus elementu izmantošanas veidi produkta/ pakalpojuma 
tālākai realizācijai. Plānotie ieguldījumi ir daļēji atspoguļoti projekta iesnieguma 
C.sadaļā.  

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

0 

0 punktus saņem, ja sniegtā informācija par produkta/pakalpojuma noieta tirgu ir 
neizprotama- nav norādīts tirgus lielums vai tas sniegts tikai daļai no piedāvājamiem 
produktiem/ pakalpojumiem, nav sniegta informācija par tirgus paplašināšanas 
iespējām. 
Nav aprakstīti mārketinga pasākumi plānotie mārketinga pasākumi ir ļoti vispārināti, 
nav plānoti ieguldījumi mārketingam. Nav plānota jaunu noieta tirgus elementu 
izmatošana.  

 

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.,A.4.,  B.6., 
B.15. 

1 punktu saņem, ja pretendentam vai tā darbiniekam (-iem) ir atbilstoša izglītība, 
pieredze un/vai zināšanas projektā realizējamā jomā.  
Projekta iesnieguma A.1.sadaļā ir norādīta informācija par pretendenta vai tā 
darbinieku izglītību, zināšanām vai pieredzi. Aprakstā par darbību attiecīgajā 
projekta jomā norādīta informācija – kad ir iegūtā izglītība, zināšanas;  cik ilgi strādā 
attiecīgajā jomā. 
Obligāti jānorāda informācija par pretendenta pieredzi projektu realizācijā- to var 
sniegt apraksta veidā projekta iesnieguma A.1.sadaļā vai norādot informāciju par 
realizētajiem projektiem projektu iesnieguma A.4.sadaļā.   
Pretendents projekta iesniegumam pievienojis CV un citu informāciju, kas apliecina 
nepieciešamās zināšanas un/ vai pieredzi. 
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis pietiekamu un ticamu (pārbaudāmu) 
informāciju par pretendenta zināšanām un/ vai pieredzi atbilstošajā jomā, vērtējumu 
var samazināt par 0,5 punktiem.  
0 punktus saņem, ja pretendents nav sniedzis informāciju par zināšanām un pieredzi 
jomā, kurā tiek īstenots projekts. 

Projekta īstenošanai ir 
nepieciešamie materiālie  un 
tehniskie resursi.  

1* A.1., A.2., A.3., B.6., B.8., 
B.15., C.sadaļa 

1 punktu saņem, ja projekta iesniegumā ir norādīta informācija par pretendenta 
īpašumā esošu materiāltehnisko bāzi, kas nepieciešama projekta īstenošanai – mērķu 
un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai, uzturēšanai. 
Ja pretendents projektā plāno iegādāties pamatlīdzekļus ražošanas/ pakalpojumu 
sniegšanas materiāltehnisko bāzes uzlabošanai, papildināšanai, projekta iesniegumā 
ir jābūt norādītai informācijai, kā konkrēti iegādājamā iekārta/ aprīkojums  uzlabos 
ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas procesu, kāds būs ieguvums, piemēram, 
samazinās elektrības patēriņš, paaugstinās ražīgums. Pievienota iekārtu/ aprīkojuma 
izvietojuma telpā shēma un sniegta informācija par  iekārtu/ aprīkojuma piemērotību 
izvēlētajām telpām, elektrības nodrošinājumu un piemērotību citām 
inženierkomunikācijām.   
Ja pretendents plāno uzsākt uzņēmējdarbību, tad jābūt norādītai informācijai par 
plānotās materiāltehniskās bāzes izveidi, kas pilnībā nodrošinātu visu ražošanas 
ciklu/ vai pakalpojuma sniegšanu. 
Piemēram, projekta realizācijas laikā plānotas tikai būvniecības izmaksas, tad 
pretendentam obligāti jānorāda, ka tiek paredzēta pamatlīdzekļu iegāde ražošanas 
procesa/ pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai par saviem līdzekļiem.  
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis pietiekamu un ticamu (pārbaudāmu) 
informāciju par pretendenta materiāltehnisko bāzi vai projekta realizācijas rezultātā 
nav iespējams pilnībā nodrošināt ražošanas ciklu/ pakalpojuma sniegšanu 
(piemēram, trūkst iekārtu), vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem. 
0 punktus saņem, ja pretendents nav sniedzis informāciju par tam īpašumā, nomā, 
patapinājumā vai lietošanā esošajiem materiāliem un tehniskajiem resursiem. Nav 
informācijas par iekārtu/ aprīkojuma izvietošanu telpās un to izmēriem (ja attiecas).  

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

1* B.6., B.15. 

1 punktu saņem, ja projekta pieteikumā ir sniegta informācija par ražošanai/ 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajām atļaujām, licencēm u.tml.  Ir norādīta 
informācija, par to, ka atļaujas/licences jau ir iegūtas, kā arī ir sniegta informācija, 
kā pretendents plāno iegūt atļaujas/licences/patentiem projekta realizācijas laikā vai 
pēc projekta realizācijas. 
Projektam jābūt pievienotai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņai 
par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A 
vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas 
darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas 
uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu.  

  

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

1* B.6., B.15. 

1 punktu saņem, ja projekta pieteikumā ir sniegta informācija par ražošanai/ 
pakalpojuma sniegšanai nepieciešamajām atļaujām, licencēm u.tml.  Ir norādīta 
informācija, par to, ka atļaujas/licences jau ir iegūtas, kā arī ir sniegta informācija, 
kā pretendents plāno iegūt atļaujas/licences/patentiem projekta realizācijas laikā vai 
pēc projekta realizācijas. 
Projektam jābūt pievienotai Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņai 
par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, īstenojot projektu, un kuru atļauju – A 
vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauju vai C kategorijas piesārņojošas 
darbības apliecinājumu – pretendentam ir nepieciešams saņemt, ja šī prasība attiecas 
uz pretendentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojošo darbību veikšanu.  
Ja Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa nav nepieciešama, tādā 
gadījumā jābūt norādītai informācijai projekta iesniegumā. 
Gadījumā, ja pretendents nav sniedzis pietiekamu un ticamu (pārbaudāmu) 
informāciju par pretendenta nepieciešamajām atļaujām, licencēm, patentiem (u.tml.), 
vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem.  
0 punktus saņem, ja pretendents nav sniedzis informāciju par tam nepieciešamajām 
atļaujām, licencēm, patentiem. Nav sniegta informācija par Valsts vides dienesta 
reģionālās vides pārvaldes izziņas par to, kura piesārņojoša darbība tiks veikta, 
īstenojot projektu, un kuru atļauju – A vai B kategorijas piesārņojošas darbības 
atļauju vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu nepieciešamību.  

* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var piemērot 0,5 punktus 
 

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 aptauja6. 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  

2 punktus saņem, ja projektā plānoto darbību veikšanai norādītais projekta budžets 
(projekta pieteikuma B.9.sadaļa) ir izstrādāts aritmētiski precīzi (t.i., nav 
matemātisku kļūdu); finanšu aprēķins ir izstrādāts atbilstoši projekta iesnieguma 
veidlapas prasībām, t.i., aizpildītas visas ailes (norādot izmaksu pozīciju, mērvienību, 
vienību skaitu, kopējās izmaksas (sadalot izmaksas ar PVN, bez PVN), precīzi 
norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsta intensitāte %, publiskais finansējums EUR, 
privātais finansējums EUR, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums, izmaksu 
atbilstība darbībām); finanšu aprēķins norādīts ar diviem cipariem aiz komata; 
ievēroti izmaksu apmēra ierobežojumi vispārējām izmaksām un ir aritmētiski precīzi 
aprēķinātas atbilstoši MK Not. Nr.590 28.5, 28.6., 30.2. punktos noteiktajām 
procentuālajām normām*. 
Plānotās projekta izmaksas pilnībā nodrošinās projekta mērķa un rezultātu 
sasniegšanu, kā arī projekta rezultātu uzturēšanu.  
Norādītās projekta izmaksas ir norādītas atbilstoši veiktajai cenu aptaujai.  
Veiktā cenu aptauja atbilst MK Not. Nr.1047 un MK Not. 598 6.5.noteiktajiem 
nosacījumiem. Ir iesniegta visa nepieciešamā cenu salīdzināšanas dokumentācija**, 
tajā nav kļūdu. 
Sastādītajā naudas plūsmā (C.sadaļas) ir pamatota, izvērtēti un iekļauti ieņēmumi un 
izdevumi. Naudas plūsmā ir norādīti arī ieņēmumi vai izdevumi, kas tieši attiecas uz 
projekta sasniedzamo rezultātu sasniegšanu un to noturēšanu visā projekta 
uzraudzības laikā (norādīti B.4. vai B.4.1 sadaļās).  
Ja projekta izmaksās ir iekļautas neattiecināmās izmaksas- tās ir pamatotas projekta 
iesniegumu aprakstošajās sadaļās un precīzi atspoguļotas C.sadaļās.  
Naudas plūsmā nav iekļauti nepamatoti ārkārtas ieņēmumi vai izdevumi. C.2.2. 
sadaļā ir sniegta informācija par būtiskām  izmaiņām naudas plūsmā (salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu), ir paskaidroti izmaiņu iemesli pa finanšu posteņu pozīcijām. 
Ir norādīti finansējuma avoti. Gadījumā, ja tiek plānots izmantot kredītu vai līzingu, 
korekti norādītas maksājamo kredītprocentu summas un pamatsummas 
(C.2.1.sadaļa), kā arī ir norādīts aizdevuma iegūšanas laiks B.6.3 sadaļā.    
Projektā investīciju samērīgums- trešajā gadā pēc projekta realizācijas8 plānotie 
ieņēmumi no projektā atbalstītās darbības jomas, ir vismaz 30% apjomā no 
kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.** 
Vērtēšanas kritērijā ņem vērā visus augstāk minētos faktorus.  

 

n.p.
k. 

Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

Kritērija skaidrojums 

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

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

stratēģijas mērķim, ir saskaņā 
ar Rīcības plānā noteikto rīcību 
un VRG darbības teritoriju 
 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

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

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

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

 

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

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā noteiktajai rīcībai un tajā 
plānotās aktivitātes atbilst MK Not. Nr.590 5.1.punktā noteiktajām darbībām 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts 

  

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

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

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama SVVA stratēģijas 
3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.punktā- dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, var veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 (izņemot Rīgu). 
Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā (MK Not. Nr.590 8.3.punkts).  
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 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

 
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). 

2.6. 

Projekta budžets un tā 
atbilstība projekta mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem, 
naudas plūsmas izvērtējums 

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 nepamatota, nav izvērtēti 
visi ieņēmumi un izdevumi. Nav 
norādīti vai norādīti daļēji 
finansējuma avoti.  
Plānoto investīciju samērīgums 
– iegāžu/būvniecības izmaksas 
pret plānoto apgrozījuma 
pieaugumu. 1 

 1 punktu saņem, ja projektā plānoto darbību veikšanai norādītais projekta budžets 
(projekta pieteikuma B.9.sadaļa) ir izstrādāts aritmētiski precīzi (t.i., nav 
matemātisku kļūdu); finanšu aprēķins ir daļēji atbilstošs projekta iesnieguma 
veidlapas prasībām, t.i.,  nav precīzi aizpildītas kāda no ailēm (norādot izmaksu 
pozīciju, mērvienību, vienību skaitu, kopējās izmaksas (sadalot izmaksas ar PVN, 
bez PVN), precīzi norādītas attiecināmās izmaksas, atbalsta intensitāte %, publiskais 
finansējums EUR, privātais finansējums EUR, maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 
datums, izmaksu atbilstība darbībām); finanšu aprēķins norādīts ar diviem cipariem 
aiz komata; ievēroti izmaksu apmēra ierobežojumi vispārējām izmaksām un ir 
aritmētiski aprēķinātas atbilstoši MK Not. Nr.590 28.5, 28.6., 30.2. punktos 
noteiktajām procentuālajām normām*, taču aprēķinos ir nelielas kļūdas. 
Norādītās projekta izmaksas nav norādītas atbilstoši veiktajai cenu aptaujai, tās ir 
norādītas lielākas  nekā tās ir norādītas cenu aptaujā.  
Veiktā cenu aptauja daļēji atbilst MK Not. Nr.1049 un MK Not. 598 6.5.noteiktajiem 
nosacījumiem. Nav iesniegta visa nepieciešamā cenu salīdzināšanas 
dokumentācija***, tajā ir nelielas kļūdas. 
Sastādītajā naudas plūsmā (C.sadaļas) nav pamatota, daļēji izvērtēti un iekļauti 
ieņēmumi un izdevumi. Naudas plūsmā nav vai daļēji norādīti arī ieņēmumi vai 
izdevumi, kas tieši attiecas uz projekta sasniedzamo rezultātu sasniegšanu, kas 
norādīti B.4. vai B.4.1 sadaļās. 
Ja projekta izmaksās ir iekļautas neattiecināmās izmaksas- tās nav pamatotas projekta 
iesnieguma  aprakstošajās sadaļās un nav precīzi atspoguļotas C.sadaļās.  
Naudas plūsmā iekļauti nepamatoti ārkārtas ieņēmumi vai izdevumi. C.2. sadaļā 
sniegta nepilnīga  informācija par būtiskām  izmaiņām naudas plūsmā (salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu), daļēji paskaidroti izmaiņu iemesli. 
Daļēji vai nav norādīti finansējuma avoti. Gadījumā, ja tiek plānots izmantot kredītu 
vai līzingu, nekorekti norādītas maksājamo kredītprocentu summas un pamatsummas 
(C.2.1.sadaļa).    
Projektā investīciju samērīgums- trešajā gadā pēc projekta realizācijas10 plānotie 
ieņēmumi no projektā atbalstītās darbības jomas, ir vismaz 20,01% - 29,99 % 
apjomā attiecībā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.** 
Vērtēšanas kritērijā ņem vērā visus augstāk minētos faktorus. 

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

0 

0 punktus saņem, ja projekta plānotās izmaksas ir neatbilstošas- projekta pieteikuma 
B.9.sadaļā norādītās projekta attiecināmās izmaksas ir norādītas lielākas vai 
mazākas, nekā tas ir cenu piedāvājumā. Plānotās izmaksas neveicina projekta mērķu 
un rezultātu sasniegšanu.  
Naudas plūsmā nav ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar produkta ražošanu vai 
pakalpojuma sniegšanu, vai tās ir norādītas neadekvāti zemas vai augstas.  
Naudas plūsmā nav iekļauti visi ieņēmumi (projekta aprakstošajās sadaļās tiek 
norādīti ieņēmumu avoti, kuri netiek atspoguļoti naudas plūsmas C.sadaļās). 
Naudas plūsmā norādīti ārkārtas ieņēmumi un izdevumi, bet nav sniegta informācija 
par šiem ārkārtas ieņēmumiem un izdevumiem.  
Naudas plūsmā ir pieļautas būtiskas aritmētiskas neprecizitātes un matemātiskas 
kļūdas. Nav veikta cenu salīdzināšana vai veiktā cenu salīdzināšana ir ar būtiskām 
kļūdām Projektā investīciju samērīgums- trešajā gadā pēc projekta realizācijas11 
plānotie ieņēmumi no projektā atbalstītās darbības jomas, ir zem 20,00% no 
kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.** 
Sastādītā naudas plūsma ir negatīva.  
Vērtējumu 0 punktu var saņemt arī tādā gadījumā, jo izpildās kaut viens no aprakstā 
minētiem faktoriem.  

* 1) pamatlīdzekļu, programmnodrošinājuma iegāžu un uzstādīšanas gadījumā- vispārējās izmaksas12 nedrīkst pārsniegt 2% no izmaksu kopsummas, kas rodas summējot Jaunu pamatlīdzekļu un 
programmnodrošinājuma iegādes un  Sabiedrisko attiecību izmaksas, kas atspoguļotas B.9.sadaļas 1. un 5. izmaksu pozīcijās (MK Not. Nr. 590 28.6.1.punkts); 
2) būvniecības un būvmateriālu iegādes gadījumā – vispārējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 7% no izmaksu kopsummas, kas rodas summējot Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas 
un atjaunošanas izmaksas un Būvmateriālu iegādes izmaksas, kas atspoguļotas B.9. sadaļas 2. un 3. izmaksu pozīcijās (MK Not. Nr.590 28.6.2.punkts); 
3) patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10%, kas rodas summējot Jaunu 
pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes izmaksas + Sabiedrisko attiecību izmaksas + Būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas, novietošanas un atjaunošanas izmaksas + Būvmateriālu 
iegādes izmaksas , kas atspoguļotas B.9. sadaļas 1., 2., 3. un 5.izmaksu pozīcijās (MK Not. Nr.590 28.5. punkts); 
4) darbinieku apmācību gadījumā- komandējuma izmaksas nepārsniedz 2% no maksas par darbinieka apmācībām (MK Not. Nr.590 30.2punkts).   

** Piemērs: kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 45000 (projekta pieteikuma B.9.sadaļas informācija). Plānotie ieņēmumi no projektā atbalstītās jomas trešajā gadā pēc projekta realizācijas 
tiek plānota : 

1) EUR 25000, tad pretendents var saņemt 2 punktus, jo tas sastāda 55% (aprēķins : 25000 x 100/45000);  
2) EUR 12500, tad predendents var saņemt 1 punktu = 26,67% (aprēķins: 12500 x 100 / 45000);  
3) EUR 8500, tad pretendents saņem 0 punktus, jo 18,89% (aprēķins: 8500 x 100/ 45000).  

*** Cenu aptaujas dokumentācija:  
1) Ja izmaksas ir lielākas par 700 euro, bet nepārsniedz 170 000 euro būvniecības gadījumā vai 70 000 euro preču un pakalpojumu iegādes gadījumā: 1) cenu aptaujas tehniskā 

specifikācija, 2) vismaz 2 derīgi piedāvājumi konkrētai iegādei; 3) Līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums 4) Apliecinājums par interešu konflikta neesību.  
Jāņem vērā! Projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu cenu salīdzināšanā jāievēro MK Not. Nr.598 6.5.punktā noteiktās prasības.  

 

2.7. 

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. C.  
Projekta iesniegums 
kopumā  

2 punktus saņem, ja pretendents ir sniedzis detalizētu informāciju, kā nodrošinās 
projektu rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku- 5 gadus pēc projekta 
realizācijas.  
Pretendents ir norādījis informāciju, ka ir pieejami visi nepieciešami resursi (finanšu, 
cilvēkresursi), kas nodrošina maksimālo projekta rezultātu atdevi.  
Pretendents ir sniedzis informāciju, kā tiks pilnveidots projekta realizācijas rezultātā 
izveidotais/ pilnveidotais produkts/ pakalpojums- norādīta tā tālāka attīstība, 
piemēram, pilnveidošana, papildināšana, jaunu noieta tirgus meklēšana, sadarbības 
partneru meklēšana. Informācija ir atspoguļota gan projekta iesnieguma 
aprakstošajās sadaļās, gan C.sadaļā.  

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 

1 punktu saņem, ja Projekta iesniegumā vispārīgi  aprakstīta un pamatota, projekta 
uzturēšana un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 
gadus pēc projekta īstenošanas. Pretendents nepilnīgi vai daļēji aprakstījis pieejamos 
resursus, kas nepieciešami projekta rezultātu maksimālai izmantošanai.  
Pretendents ir sniedzis informāciju, kā tiks pilnveidots projekta realizācijas rezultātā 
izveidotais/ pilnveidotais produkts/ pakalpojums.  Taču sniegtā informācija  par 
produkta/ pakalpojuma pilnveidošanu, papildināšanu, jaunu noieta tirgus meklēšanu, 
sadarbības partneru meklēšanu,ir vispārīga un daļēji pamatota tā tālākā attīstība.  
Informācija daļēji atspoguļota projekta iesnieguma aprakstošajās sadaļās un 
C.sadaļā.  

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 

0 punktus saņem, ja pretendents nav sniedzis informāciju   projekta rezultātu 
uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks nodrošināta projekta rezultātu izmantošana 
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas.  
Nav informācijas par produkta/ pakalpojuma tālāku attīstību.  

2.8. 

Pretendenta projekta 
darbības virziens 

Vērtējums kritērijā 
nesummējas – tiek ņemts vērā 
prioritārais darbības virziens. 

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

3 punktus saņem, ja pretendents  plāno īstenot projektu ražošanas jomā.  

Pakalpojumu sniegšana 1 

1 punktu saņem, ja pretendents plāno īstenot projektu pakalpojumu sniegšanas 
jomā.  

2.9. 

Pretendenta projekta  
darbības joma 

 
Vērtējums kritērijā 

nesummējas – tiek ņemta vērā 
prioritārā (viena) darbības 

joma. 

Vietējās produkcijas 
tirdzniecība (izveidota vai 
pilnveidota tirdzniecības/ 

degustācijas vieta, kurā tiek 
realizēta vietējo mājražotāju un 

amatnieku produkcija) 

3 

Projekta iesniegums 
kopumā  

3 punktus saņem, ja projekta iesniedzējs darbojas kādā no šīm nozarēm un/vai 
plāno attīstīt (dažādot) savu saimniecisko darbību, vai arī pretendenti, kas plāno 
uzsākt darbību kādā no šīm nozarēm.! Ja projektu plānots īstenot vairākās 
nozarēs, kritērijus nesummē, bet ņem vērā prioritāro jomu.  

Tūrisms 3 
Lauksaimniecības produktu 

(graudaugu, piena, gaļas, olu, 
augļu, ogu, dārzeņu, meža 

velšu, garšaugu, u.tml.) 
pārstrāde, tajā skaitā 

mājražošana   

2 

2 punktus saņem ja projekta iesniedzējs darbojas kādā no šīm nozarēm un/vai plāno 
attīstīt (dažādot) savu saimniecisko darbību, vai arī pretendenti, kas plāno uzsākt 
darbību kādā no šīm nozarēm.  
! Ja projektu plānots īstenot vairākās nozarēs, kritērijus nesummē, bet ņem vērā 
prioritāro jomu Piemēram, projektu plānots īstenot tūrismā un amatniecībā, tad 
attiecina kritēriju, kuram ir augstākais vērtējums. 

Amatniecība  
 

2 
 

IT joma 1 1 punktu saņem, ja projektu plānots realizēt IT jomā.  

Citas darbības nozares 0 Punktus nepiešķir, ja projektā plānotā darbība nav paredzēta kādā no augstāk 
minētajām darbības jomām.  



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI4 novembris

www.sateka.lv

Atsauces

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

Informāciju sagatavoja Daiga Gargurne un Sintija Bogotā.

n.p.
k. 

Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

Kritērija skaidrojums 

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

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

stratēģijas mērķim, ir saskaņā 
ar Rīcības plānā noteikto rīcību 
un VRG darbības teritoriju 
 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst SVVA stratēģijas un 
konkrētās rīcības mērķim 

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

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

  

Projektā plānotās aktivitātes 
atbilst konkrētajai rīcībai* 

 

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

Vērtējums ir “Jā”, ja projekts atbilst SVVA stratēģijā noteiktajai rīcībai un tajā 
plānotās aktivitātes atbilst MK Not. Nr.590 5.1.punktā noteiktajām darbībām 
Vērtējums “Nē”- projekts neatbilst konkrētajai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts 

  

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

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

  

*Informācija par atbilstošo rīcību: 1) atbalstāmās darbības; 2) darbību apraksts; 3) darbību ieviešanai paredzamie ieguldījumi; 4) darbību īstenošanas vieta; 5) darbību  piemēri atrodama SVVA stratēģijas 
3.1.nodaļā. 
** Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadījumus, kas norādīti MK Not. Nr.590  13.2.punktā- dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai; ar 
sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai tīmekļvietnes izveide, var veikt ārpus VRG darbības teritorijas.  
Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus biedrības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15000 (izņemot Rīgu). 
Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir 
reģistrēta VRG darbības teritorijā (MK Not. Nr.590 8.3.punkts).  
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 
uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas (Gulbenes novada). 

 

 
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). 

2.10
. 

Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/inovāciju13 

VRG teritorijā 

Projekta ideja ir oriģināla VRG 
teritorijā un tas ir pamatots 

projekta iesniegumā. 
2 

B.3.  
Projekta iesniegums 
kopumā 

2 punktus saņem, ja projekts ir inovatīvs* visā VRG darbības teritorijā. Projekta 
iesniegumā ir sniegts pamatojums par to, ka projekta ideja ir oriģināla, sniegta 
informācija, kā pretendents ir ieguvis apliecinājumu, ka šī ideja ir inovatīva.  
Ja projektā tiek plānots ieviest jauna inovatīva produkta ražošanu vai pakalpojuma 
sniegšanu, tad, lai to uzskatītu par inovatīvu, ieņēmumiem no šī produkta vai 
pakalpojuma ir jāsastāda vismaz 51% no kopējiem ieņēmumiem. 

Projekta ideja ir oriģināla 
vietējā līmenī – pagasta/ 

pilsētas/ ciema teritorijā, kurā 
projekts tiks īstenots, un tas ir 
pamatots projekta iesniegumā. 

1 

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

Projekta idejas oriģinalitāte nav 
pamatota vai arī projektā nav 

paredzēts ieviest jauninājumu. 
0 

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

* Tiek vērtēta projekta oriģinalitāte (projekta ideja kopumā) – jauna prece vai pakalpojums, radīts jauns ražošanas virziens, jauna sadarbības metode vai jauns produkcijas/ pakalpojuma noieta tirgus, 
ieviests jauns produkts vai tā apstrādes tehnoloģija u.tml.  

2.11
. 

Atbalsta pretendenta saņemtā 
finansējuma apmērs14 
(ELFLA15 publiskais 
finansējums) SVVA 
stratēģijas 2015-2020 ietvaros 

0 līdz 20 000 EUR 2 

VRG projektu datu bāze 

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

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

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

2.12
. 

Saimnieciskās darbības 
ilgums projekta īstenošanas 
nozarē vai blakusnozarē 

Nav dibināts/reģistrēts vai 
darbojas līdz 12 mēnešiem 2 

A.1. 

Projekta iesniegums 
kopumā 

2 punktus saņem, ja atbalsta pretendents plāno veidot jaunu uzņēmumu vai 
uzņēmums darbojas mazāk kā 12 mēnešus (līdz 365 dienām) pirms projekta 
iesniegšanas dienas, un, Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par uzņēmuma 
izveidošanas laiku. 

Darbojas 13 – 36 mēnešus 

1 

1 punktu saņem, ja Pretendenta saimniecskā darbības ilgums ir no 12 mēnešiem 
(virs 365 dienām) līdz 36 mēnešiem (1095 dienas) pirms projekta iesniegšanas 
dienas, un, Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par uzņēmuma izveidošanas laiku 
.   

Virs 36 mēnešiem  0 0 punktu saņem, ja pretendenta saimnieciskā darbība ir virs 36 mēnešiem (virs 1095 
dienām)  

 

2.13
. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas konkrētajā projektu 
iesniegšanas kārtā (ja kārtā 
tiek iesniegti vairāki projekti, 
tos summē) 

Līdz 10000,00 EUR 

3 

B.8., B.9., B.10. 

C.sadaļa 

3 punktus saņem, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu 
iesniegšanas kārtā ir līdz 10000,00 EUR.  
Ja pretendents konkrētajā projektu iesniegšanas kārtā ir iesniedzis vairākus projektus, 
vērtēšanas laikā tiek summēta visu iesniegto projektu kopējās attiecināmās izmaksas.  

10000,01- 20000,00 

2 

2 punktus saņem, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu 
iesniegšanas kārtā ir robežās no 10000,01 EUR līdz 20000,00 EUR. 
Ja pretendents konkrētajā projektu iesniegšanas kārtā ir iesniedzis vairākus projektus, 
vērtēšanas laikā tiek summēta visu iesniegto projektu kopējās attiecināmās izmaksas. 

20000,01- 50000,00 

1 

1 punktu saņem, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu 
iesniegšanas kārtā ir robežās no 20000,01 līdz 50000,00 EUR. 
Ja pretendents konkrētajā projektu iesniegšanas kārtā ir iesniedzis vairākus projektus, 
vērtēšanas laikā tiek summēta visu iesniegto projektu kopējās attiecināmās izmaksas. 

Virs 50000,01 

0 

0 punktus saņem, ja projekta kopējās attiecināmās izmaksas konkrētajā projektu 
iesniegšanas kārtā ir virs 50000,01 EUR. 
Ja pretendents konkrētajā projektu iesniegšanas kārtā ir iesniedzis vairākus projektus, 
vērtēšanas laikā tiek summēta visu iesniegto projektu kopējās attiecināmās izmaksas. 

* Biedrības “SATEKA” darbības teritoriju apkalpo LAD Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvalde, kas atrodas Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads, LV-4401.  
Maksimāli iespējamais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos:  29  Ja izpildās nosacījums, kas noteikts kritērijā 2.1., būvniecības projektiem-   29,5 

punkti  
Minimālais punktu skaits kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos, kas projektam ir jāiegūst, lai tas 

būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai: 
 

16,00 - 

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 

3.1. 

Projekta ietvaros tiek 
sasniegts vismaz viens 

atbilstošās rīcības rezultātu 
rādītājs16 

Ir sasniegts 1 rādītājs*  1 

B.4., B.4.1., B.6., B.15. 

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

Par katru nākamo sasniegto 
rādītāju  

 
0.20 

* 

Ja pretendents ir norādījis šādu rezultatīvo rādītāju:  
1)Radīta darba vieta ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darbavietas sezonas rakstura 
darbu veikšanai,  ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendārā gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek samaksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 
Tas nozīmē, ka pilna laika darbiniekam ir jānodrošina vismaz minimālās algas likme, ko tekošajam gadam noteicis Ministru kabinets17. Projekta C.sadaļā ir jābūt informācijai par atalgojuma un 
VSAOI samaksu darbiniekiem. Ja pretendents darbiniekam C.sadaļā ir norādījis zemāku atalgojumu kā minimālā alga valstī, tad punkti par rādītāju “Radīta darba vieta” netiek piešķirti. 

1) Darbinieku kapacitātes paaugstināšana- ja pretendents darbiniekam C.sadaļā ir norādījis zemāku atalgojumu kā minimālā alga valstī, tad punkti par rādītāju “Darbinieka kapacitātes 
paaugstināšana” netiek piešķirti. 

Jāņem vērā!  
- Ja pretendents ir B.4. ir norādījis sasniedzamo mērķi- tad ir jābūt tā aprakstam par sasniegšanu, kā arī ietvertam finanšu plūsmā. Piemēram, norādīts, ka tiks izveidots jauns produkts- 

Kokskaidu granulas, norādītā vērtība 25 tonnas/gadā, tad ir jābūt šim rādītājam atspoguļotam arī C.sadaļās. Gadījumā, ja pretendents ir tikai minējis sasniedzamo rezultātu- produktu/ preci/ 
pakalpojumu B.4. sadaļa, bet nav plānoti atbilstoši šim rādītājam ieņēmumi un/vai izdevumi, kam jābūt atspoguļotiem C.sadaļās, tad punkti par sasniedzamo rezultatīvo rādītāju netiek 
piešķirti.  

- Pretendenta  norādītais rādītājs jāsasniedz trešajā gadā pēc projekta realizācijas un to nedrīkst pazemināt līdz projekta uzraudzības perioda beigām (pieci gadi).  

3.2. Projekts tiek īstenots kā 
kopprojekts18 

Ir kopprojekts 2* A.2., B.4.1., B.6., B.15. 
Projekta iesniegums 

kopumā 

2 punktus saņem, ja tiek īstenots kopprojekts. Projektā ir skaidri aprakstīta 
pretendentu sadarbības nepieciešamība, aprakstīti ieguvumi no sadarbības, ir 
norādīta katra kopprojekta partnera ieguldījumi un sasniedzamie rezultāti.  

Nav kopprojekts 0 0 punktus saņem, ja projekts nav kopprojekts.  
* Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem 

3.3. Sinerģijas kritērijs – projekta 
tieša saistība ar SAM 3.1.1.19 

Ir saistīts 1 B.15 

1 punktu saņem, ja projekta ietvaros tiks veicināta jaunu komersantu veidošana, 
esošu komersantu izaugsme, kam būs tieša ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu, 
produktivitātes kāpumu un inovāciju pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu. Ir 
pievienoti atbilstošā dokumentācija.  
Piemēram: Aprīkojums jaunajam uzņēmējam, telpu ierīkošana, pamatlīdzekļu iegāde 
produkcijas ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, jaunu darba vietu izveidošana. 

Nav saistīts  0 Nav sniegta informācija par projekta saistību ar SAM 3.1.1. 
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. 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 koeficienta20, 

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 koeficienta21 

- 

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 koeficienta21 

 

* 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 16,00 
Specifiskajos vērtēšanas kritērijos 1 

Kopā  17,00 
 

1 Biedrības “SATEKA” (VRG) darbības teritorija ir Gulbenes novads, izņemot gadīju-
mus, kas norādīti MK noteikumu Nr. 590  13.2.punktā (dalība mācībās darbinieku produk-
tivitātes kāpināšanai; ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības; interneta veikala vai 
tīmekļvietnes izveide). Vietējās produkcijas tirdzniecības vieta var tikt ierīkota arī ārpus bied-
rības „SATEKA” darbības teritorijas- pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 
(izņemot Rīgu).

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 apstiprināšanu,  
atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam. 

3 Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēma 
4 Atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nr.590 43.punktam  un SVVA stratēģijas 3.1.nodaļā 

noteiktajam.
5 Mārketings ir arī darbību kopums, kas nodrošina preču vai pakalpojumu nokļūšanu no 

ražotāja līdz patērētājam. Mārketings- radošs process, kurš ietver reklāmu, izplatīšanu un 
pārdošanu.

6 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 apstiprināšanu,  
atbilstoši 13.10.2015. MK Not. Nt.590   46.punktā noteiktajam.

7 Ministru kabineta  2017.gada 28.februārā noteikumi Nr.104“Noteikumi par iepirkuma 
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

8 Trešais gads pēc projekta realizācijas- ir trešais pilnais gads pēc projekta pilnīgas reali-
zācijas (piemēram, projekts pilnībā realizēts 2018.gadā, tad šādā gadījumā  trešais gads pēc 
projekta realizācijas būs- 2021.gads)

9 Ministru kabineta  2017.gada 28.februārā noteikumi Nr.104“Noteikumi par iepirkuma 
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

10 Trešais gads pēc projekta realizācijas- ir trešais pilnais gads pēc projekta pilnīgas 
realizācijas (piemēram, projekts pilnībā realizēts 2018.gadā, tad šādā gadījumā  trešais gads 
pēc projekta realizācijas būs- 2021.gads)

11 Trešais gads pēc projekta realizācijas- ir trešais pilnais gads pēc projekta pilnīgas 
realizācijas (piemēram, projekts pilnībā realizēts 2018.gadā, tad šādā gadījumā  trešais gads 
pēc projekta realizācijas būs- 2021.gads)

12 Vispārējās izmaksas nosauktas MK Not. Nr.590 28.6.punktā
13 Terminu „Jauninājums” un  „Inovācija” skaidrojums SVVA stratēģijas 2.3.sadaļā. 
14 Atbalsta pretendenta saņemtā finansējuma apmērs tiek aprēķināts tikai par tiem projek-

tiem, kas ir pilnībā realizēti un ir uzsākta projektu uzraudzība. 
15 ELFLA- Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai
16 Skatīt Rīcības plāna 7.aili
17 Kopprojekts- definīcija un iesniedzēji definēti MK Not. Nr.590 6.4.punktā
18 Skatīt SVVA stratēģijas 4.2.sadaļu 
19 Koeficientu aprēķina šādi: 0,01/ ar projektu skaitu. Piemēram, 0,01/3 projekti= 0,003. 

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

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

Katra projekta saņemto punktu skaitu aprēķina pēc metodes 0,01-0,003-0,003 utt.

Sižetu sērija “IDEJU TAKA” turpinās
Turpinot šī gada februārī iesākto filmēšanu, septembrī biedrība “SATEKA” 

kopā ar Vidzemes televīzijas pārstāvjiem devās pie LEADER projektu īstenotā-
jiem, lai turpinātu veidot sižetu sēriju “IDEJU TAKA”. 

Septembra sižetu sērijā tika atspoguļoti projekti, kas ir pilnībā īstenoti Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, pamatojoties uz 
biedrības “SATEKA” izstrādāto sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2015.-
2020.gadam.

Kopumā tika filmēts 21 LEADER uzņēmējdarbības projekts un 8 LEADER sa-
biedriskā labuma-vietas potenciāla attīstības iniciatīvu  projekti. Sižetu sērijas “IDEJU 
TAKA” ir atrodamas biedrības “SATEKA” mājaslapā www.sateka.lv, sadaļā LEADER 
“Ideju taka”. 


