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LEADER  PROJEKTA  DZĪVES  CIKLS

Projektu 
iesniegšana

10.01.-10.02.

1 mēnesis

Vērtēšana CRLP

1 mēnesis

Vērtēšana

LAD

3 mēnešu laikā

+ lēmums jūnijā

Ieviešana

1 gads

2 gadi būvniecības 
projektiem

Uzraudzība

5 gadi









Vispārīgā daļa (2)

Norāda projekta vadītāju – tā ir persona, kura pārzin konkrēto projektu un ar kuru 
varēs sazināties projekta vērtēšanas, ieviešanas un uzraudzības laikā

Jānorāda kontakttālrunis, kuru ikdienā izmanto un ir pieejams atbalsta pretendents!

Projekta numurs ģenerējas automātiski pēc projekta iesniegšanas VRG  - biedrībā 
Cēsu rajona lauku partnerība





















!!! Papildus aizpildāma veidlapa risku izvērtējumam, piemērs atrodas partnerības mājas lapā 
www.partneriba.lv pie konkursa dokumentācijas

http://www.partneriba.lv/






Skatīt sniegto informāciju partnerības mājas lapā pie izsludinātās projektu kārtas: 
www. partneriba.lv







Skatīt Cēsu rajona lauku partnerības attīstības stratēģijā  32.lpp 

















*Nākošajos 4 slaidos LAD ieteikumi





























Radīta darba vieta:





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.

• Uzņēmējdarbības projektiem papildus jāpievieno:
➢Tirgus analīzes apraksts: TIRGUS ANALĪZE
➢Projekta risku novērtēšanas apraksts RISKU IZVĒRTĒJUMS
➢De minimis uzskaites veidlapa jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un 

veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā.

https://www.partneriba.lv/uploads/2021/12/crlp_projektu_vertesana_p4_tirgus_analize.docx
https://www.partneriba.lv/uploads/2021/12/crlp_projektu_vertesana_p5_risku_izvertejums-1.docx
https://eds.vid.gov.lv/login/






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!



Biežāk pieļautās kļūdas - 1 

• Tiek plānoti projekti uz apšaubāmiem finanšu aprēķiniem -
sasniedzamie rādītāji balstīti uz pārāk optimistiskām 
prognozēm(piem. neadekvātas pakalpojuma cenas, apjomi, 
jaunradītās darba vietas);

• Projekta izmaksas ir nesamērīgas pret projekta rezultātu;

• Neatbilstoši iepirkumi (iegādes neatbilst iepirkumā noteiktajam);

• Sadārdzinātas izmaksas;

• Iegādes veiktas no saistīta uzņēmuma;



Biežāk pieļautās kļūdas - 2 

• Iegādes veiktas no saistīta uzņēmuma;

• Netiek ievēroti projekta īstenošanas un dokumentu iesniegšanas termiņi 
(Būvniecība, iepirkums);

• Par izmaiņām projekta īstenošanas laikā netiek informēts LAD –izmaiņas tiek 
konstatētas tikai pirms maksājuma kontrolē;

• Uz maksājuma iesniegšanas brīdi projektam jābūt pilnībā pabeigtam –
apmaksātam, iekārtām jābūt uzstādītām, būvēm pieņemtām ekspluatācijā, ir 
jābūt uzsāktai projekta mērķu sasniegšanai;

• Netiek sasniegti plānotie rādītāji;

• SANKCIJAS –MK Noteikumu Nr.598. 6.pielikums



Biežāk pieļautās kļūdas pieteikumos - 3 



Vēlreiz aktuālais… 



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
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