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Mēneša laikā pēc projektu iesnieguma iesniegšanas

termiņa beigām notiek projektu atbilstības vietējās 

attīstības stratēģijai izvērtēšana, pamatojoties

uz vērtēšanas kritērijiem

+
Projektu iesniegumu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā 

3 mēnešu garumā

=
Projekta apstiprinājums vai noraidījums pēc 4 mēnešiem no 
projekta pieteikuma iesniegšanas



 Lai projekts atbilstu vietējās attīstības stratēģijai, tam jāiegūst 
vismaz minimālais punktu skaits

 Ja 1.kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekta pieteikums tiek noraidīts

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai

 Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata

 Kopējais maksimālais punktu skaits – 25

 Minimālais  punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam – 12

 Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota 
projekta iesniedzējam, kurš ieguvis vairāk punktu
īpašajos vērtēšanas kritērijos



Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 
iesnieguma sadaļa

1. Projekta saturiskā 
atbilstība rīcībai. Ja 
šajā kritērijā 
projekts saņem 0 
punktu, projekts 
tālāk netiek vērtēts.

2 – projekts atbilst konkrētai rīcībai
0 - Projekts neatbilst konkrētai rīcībai

Titullapa
B.Informācija par 
projektu

2. Projekta novitāte tā 
darbības teritorijā 

2 – Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte divās vai vairāku 
vietējo rīcības grupu darbības teritorijās;
1.5 - Pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte vietējās rīcības grupas 
teritorijā
1 – jauns pakalpojums vai aktivitāte konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā vai 
novadā), bet nav novitāte visā vietējās rīcības grupas teritorijā
0.5 –Esošs/līdzīgs  pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums un 
piemērots mērķa grupai un  konkrētai teritorijai;
0 – Nav jauninājuma

B.3.
B.3.1.
B.6.1.

3. Projekta īstenošana 
tiek virzīta uz 
iedzīvotāju (t.sk. 
mērķa grupu) 
vajadzību 
sasniegšanu

2 - Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības Kuldīgas, Skrundas un Alsungas 
novados;
1,5 - Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības divos vai vienā novadā;
1 - Projekts aptver iedzīvotāju vajadzības viena pagasta teritorijā;
0,5 - Projekts aptver atbalsta pretendenta vajadzības;
0 - Projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju vajadzību risināšanai

B.6.1.

4. Projekta budžeta 
pārskatāmība un 
detalizācijas pakāpe

2 - projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un saskaņā ar 
grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs; 
1,5 - Ir nebūtiskas kļūdas;
1 - Ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu 
u.tml.;
0,5 – nav pamatotas budžeta pozīcijas;
0 – projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta

B.8.
B.9.



5. Izmaksu samērojamība 
ar plānotajiem 
rezultātiem.

1 – izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem
0,5 – atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem
0 – izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un 
saprotamas

B.6.1.
B.8.
B.9.

6. Projekta aktivitātes/ 
pakalpojums skaidri 
definēts, norādīti riski 
un to novēršanas 
paņēmieni

2 – Definēts pakalpojums/aktivitāte, norādīti riski un to novēršanas paņēmieni
1,5– Daļēji definēts pakalpojums/aktivitāte un/ vai daļēji norādīti riski un to 
novēršanas paņēmieni
0 – Nav definēts pakalpojums/aktivitāte, nav norādīti riski un to novēršanas 
paņēmieni

B.4.
B.5.
B.6.1.

7. Vietējā teritorijā esošo 
resursu un potenciāla, 
tai skaitā cilvēkresursu 
piesaistīšana 

2 – Projekts balstīts uz vietējo: resursu, pakalpojumu izmantošanu, sadarbību
1,5 – Projekts balstīts uz: daļēju vietējo resursu, pakalpojumu izmantošanu, daļēju 
sadarbību
1 – Projekts balstīts tikai uz vienu no rādītājiem: vai uz vietējo resursu, vai vietējo 
pakalpojumu izmantošanu, vai uz sadarbību
0 – netiek izmantoti vietējie resursi, pakalpojumi, nav sadarbības

B.6.1.

8. Ir pamatota aktivitātes/ 
pakalpojuma 
nepieciešamība 
teritorijā (statistika, 
pētījumi, aptaujas) 

2 – Ir pamatota projekta aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā 
(statistika, pētījumi, aptaujas)
1,5– Ir pamatota projekta aktivitātes/ pakalpojuma nepieciešamība teritorijā 
0 – Nav pamatota projekta nepieciešamība teritorijā

B.6.1.

9. Projekta ilgtspēja, 
norādīti riski

2 – Aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām un 
norādīti iespējamie riski un to novēršanas paņēmieni
1 – Daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām
0 – Nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām

B.6.1.

10. Aktivitātes/ 
pakalpojuma 
sniegšanas norise 

2 – Aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise
1 – Daļēji aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise
0 – Nav aprakstīta aktivitātes/ pakalpojuma sniegšanas norise

B.6.1.



11. Atšķirība no 
līdzšinējiem 
pakalpojumiem/akti
vitātēm 

2 – Aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/ aktivitātēm/ 
investīcijām
1,5– Daļēji aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/  aktivitātēm/ 
investīcijām
0 – Nav aprakstīta atšķirība no līdzšinējiem pakalpojumiem/ aktivitātēm/ 
investīcijām

B.6.1.

12. Potenciālais 
aktivitātes/ 
pakalpojuma/ 
investīciju saņēmēju 
loks 

2 – Norādīta un aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/ pakalpojuma/ 
investīciju saņēmēju loks
1,5– Norādīta, bet nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/ 
pakalpojuma/ investīciju saņēmēju loks
0 – Nav norādīta un nav aprakstīta potenciālā mērķgrupa jeb aktivitātes/ 
pakalpojuma/ investīciju saņēmēju loks

B.6.1.

13. Norādīta informācija, 
kā tiks popularizēta 
aktivitāte/ 
pakalpojums

2 – Nodrošināta  publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par aktivitāti/ 
pakalpojumu ne mazāk kā 3 avotos
1,5 – Nodrošināta  publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par 
aktivitāti/pakalpojumu ne mazāk kā 2 avotos 
1 – Nodrošināta  publicitāte, ievietojot aktuālu informāciju par 
aktivitāti/pakalpojumu vismaz 1 avotā
0 – Nav nodrošināta publicitāte

B.12.



 Projekts tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās 
teritorijas centra, kur pieejamas līdzīgas aktivitātes

 Sinerģiju kritērijs(papildina citus ES fondu un/vai pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētos projektus)

 Finansējuma ieguldījums VRG teritoriālajās vienībās(darbības 
teritorijā, kur ir mazāka atbalstīto LEADER projektu finansējuma 
summa)

Īpašie vērtēšanas kritēriji tiek pielietoti tikai tad, ja divi vai vairāki 
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu

Īpašajos kritērijos iegūtais punktu skaits tiek summēts klāt 
punktiem, kas iegūti projektu vērtēšanas kritērijos



 Projekta iesniegumu var iesniegt:

 Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai 

 Elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumā noteikto kārtību, nosūtot uz LAD elektroniskā 
pasta adresi lad@lad.gov.lv

 Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrībā 
«Darīsim paši!», Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā, 3. stāvā, 2 
eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu 
nesējā (ja to neiesniedz dienesta EPS vai elektroniska 
dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu)

https://eps.lad.gov.lv/login
mailto:lad@lad.gov.lv
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