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PROJEKTU VĒRTĒŠANA
➢ Partnerība viena mēneša laikā pēc projekta kārtas beigām izvērtē projekta atbilstību 

stratēģijai.

➢Katrai rīcībai izveido sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita, un 

pieņem lēmumu par projekta virzību. Ja projekts neiegūst minimālo punktu skaitu, 

projekts tiek noraidīts. Tos LAD nepārbauda.

➢ Projekti 10 darba dienu laikā tiek nodoti LAD, un mājas lapā publicē informāciju par 

Partnerības vērtēšanas rezultātiem.

➢ LAD triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē atbilstību 

administratīvajām prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, 

pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu(ar vai bez papildus nosacījumiem); Ja 

projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, 

lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz12 mēnešiem no projekta 

iesniegšanas brīža.

➢Aptuvenais projekta vērtēšanas ilgums ir 4 MĒNEŠI





Projektu iesniedzējam saistošie Ministru kabineta 
noteikumi:
• 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”“

• 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un 
zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gada plānošanas periodā”

• 2018.gada 21.novembra MK noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis
atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem”

• 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.599 “Noteikumi par Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai 
finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”.

http://likumi.lv/ta/id/277447-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-lauku-attistibai-apakspasakuma-darbibu-istenosana-saskana
http://likumi.lv/doc.php?id=269553
https://likumi.lv/ta/id/303512-noteikumi-par-de-minimis-atbalsta-uzskaites-un-pieskirsanas-kartibu-un-de-minimis-atbalsta-uzskaites-veidlapu-paraugiem
https://likumi.lv/doc.php?id=269398


Projekta pieteikuma saturā atrodas 
ROKASGRĀMATA, KUR SNIEGTI PAPILDUS SKAIDROJUMI



Aktivitāte "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas":

MK 590 noteikumi nosaka:

Darbības veidu

• 5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu
pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

• 5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Darbības pretendentu:

• 8.5. šo noteikumu 5.2.1. un 5.2.2. apakšpunktā minētajai darbībai – juridiska persona (tostarp vietējā
pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos šo noteikumu 6.3. apakšpunktā
minēto sabiedriskā labuma projektu



Izvēlētā rīcības aktivitāte jānorāda projekta veidlapā, 

atveras atšķirīgas ailītes projekta pieteikumā,
katrs  virziens tiek vērtēts atsevišķi 



Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un 
nomas līgumiem, saskaņojumiem - 1

• Projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā – Cēsu rajona 
lauku partnerības teritorijā

• Projekta īstenošanas vieta ir konkrēta adrese, kur atbalsta pretendents sniegs 
pakalpojumu, sabiedriskās aktivitātēs, nodarbosieties ar ražošanu vai pārstrādi, 
uzglabās vai novietos pamatlīdzekļus. Projekta iesnieguma sadaļā “Projekta 
īstenošanas vieta”, jānorāda – novads, pagasts, adrese, kadastra numurs.



Par projekta īstenošanas adresi, īpašumtiesībām, patapinājuma un 
nomas līgumiem, saskaņojumiem - 2

• Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents
nomā vai patapina, – nomas vai patapinājuma līguma kopiju (nomas vai patapinājuma līgums
noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).

• Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves novietošana, būves ierīkošana vai būves
atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents
nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas
iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš
nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

• Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu 
uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā 
plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā 
iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, 
stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai 
uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem 
no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas).



Pie katra        apzīmējuma, norādīta visa nepieciešamā informācija, kas 
jāievada atbilstošajā lauciņā 



Pirms projekta pieteikuma rakstīšanas iepazīstieties ar vērtēšanas kritērijiem.
Katrai aizpildītai ailītei ir nozīme!



Pievēršiet uzmanību papildus pievienojamiem dokumentiem!



Jāizvērtē projektā sasniedzamā inovācija, inovācijas virziens un inovācijas ietekme - vai 
tā ir tikai pašam projekta realizētājam, vai tai ir ietekme uz apkārtējo teritoriju, ciemu, 
pagastu, partnerības teritoriju vai nacionālā līmenī



Pieteikumā jānorāda sasniedzamie rādītāji!

Tie norādīti konkursa sludinājumā:

- uzlabota sporta, kultūras, brīva laika infrastruktūra;

- radītas jaunas iespējas mūžizglītības pakalpojumiem interešu dažādošanai, paplašinātas

mūžizglītības iespējas/pieejamība apdzīvotās vietās;

- radīti infrastruktūras objekti/pasākumi, kas veicina jauniešu piesaisti lauku teritorijai;



Aizpilda attiecināmās sadaļas projekta uzturēšanai:
Brīvajos laukos, kas nav attiecinām un ir skaitliskā vērtība, raksta 0 



Projekta iesniegumam jāpievieno visi attiecināmie pavaddokumenti!



Projekta pieteikuma D sadaļā obligāti jāpievieno
• Atbalsta pretendenta deklarācija

• Aizpildīta pašvērtējuma anketa;

• Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar pakalpojuma sniedzējiem, 
piegādātājiem

• Papildus projekta pieteikuma D sadaļa ( tiek vērtēts, lai atsevišķos kritērijos pievienotu 
maksimālo punktu skaitu ) jāpievieno:
➢ Informācija (brīvā rakstu formā) par to, kā nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 

izplatīšana par projektu realizāciju un rezultātu izplatīšanu, atsaucoties uz Cēsu rajona lauku 
partnerību .

➢ Foto fiksācija (fotogrāfijas), kas apliecina projekta realizācijas vietu un sniedz papildu informāciju.

• Sabiedriskā labuma projektiem rīcībā 2.1, 2.2 jāapliecina, ka pirms projekta 
iesniegšanas notikušas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par 
publisko pakalpojumu, sabiedrisko aktivitāti vai mācībām (jāiesniedz dokumenti/ 
apliecinājumi, kas pierāda notikušās aktivitātes)

• Biedrības valdes lēmums par atbalstu projekta pieteikumam 

• Papildus skatīt MK noteikumu 590  p.44







Projektu iesniegumus iesniedz projektu konkursā norādītajā termiņā līdz 10.februārim plkst. 23:59 !!!
Neatliec uz pēdējo minūti!!!
Pirms iesniegt VRG veic priekšpārbaudi, lai pēdējā mirklī nav jāmeklē EPS sistēmas uzrādītās kļūdas!



Paldies par piedalīšanos!

• Pieejamas konsultācijas projektu sagatavošanas procesā:

• Ieva Kalniņa – Valdes priekšsēdētāja, t. 26533464

• Daiga Rubene – administratīvā vadītāja, t. 29128813

• Birojs «Cēsu rajona lauku partnerība»

• J.Poruka iela 9 – 343 kab., Cēsis

• www.partneriba.lv


