
 

4.3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana 
4.3.1. PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA 
Projektu vērtēšanas kārtība vietējā rīcības grupā tiek īstenota saskaņā ar MK noteikumiem „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 

attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un biedrības Darīsim paši! projektu vērtēšanas 

komisijas nolikumam. 

Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša 

laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz projektu vērtēšanas kritērijiem. 

Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. Lai projekts 

atbilstu vietējās attīstības stratēģijai, tam jāiegūst vismaz minimālais punktu skaits. 

Pēc projektu izvērtēšanas katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot 

projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga persona.  

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības 

stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Par projektiem, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kuri nosaka projekta 

atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu 

noraidīšanas iemeslu. 

Projektu sarakstu un atzinumus, Padomes sēdes protokola kopiju kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, kā arī publikācijas 

kopiju par projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu piecu darbdienu laikā iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests informāciju par 

vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļvietnē. 

Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai VRG varētu izvērtēt projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautai 

rīcībai, VRG rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildus informāciju. Pieprasīto papildus informāciju atbalsta pretendents iesniedz 5 darba dienu laikā 

pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, VRG projektu iesniegumu vērtē pamatojoties uz projekta 

iesniegumā norādīto informāciju, un attiecīgajā vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. VRG saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta 

iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā. 



 

Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējās attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod 

projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu. 

Projektu atbilstību attīstības stratēģijai nosaka atbilstoši vairākiem vērtēšanas kritērijiem katrai izvirzītajai rīcībai. 

4.3.1.1.Projektu vērtēšanas kritēriji 1. rīcībai „Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” 
Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 

iesnieguma sadaļa 
1. Projekta saturiskā 

atbilstība rīcībai.  
Punktu skaits netiek piemērots. Nosaka vai projekts atbilst konkrētai rīcībai vai neatbilst. Tiek vērtēta 
titullapā un „B.Informācija par projektu“ norādītā informācija. 
Ja projekts neatbilst kondekrētai rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts. 

Titullapa 
B.Informācija par 
projektu 

2. Projekta iesnieguma 
iesniegšana 

1 – projekta iesniegums iesniegts Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). 
0 – projekta iesniegums iesniegts biedrības „Darīsim paši!“ birojā papīra formātā vai nosūtīts uz epastu: 
lad@lad.gov.lv kā dokuments, kas parakstīts ar elektronisko parakstu. 
 
Ja Pretendents nav EPS lietotājs, tam Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas daļā (tuvākajā vai 
pieejamajā Dienesta reģionālajā pārvaldē vai Rīgā) jāiesniedz iesniegums un jānoslēdz līgums par EPS lietošanu, 
saņemot lietotāja numuru un paroli). 
 
Iesniedzot birojā, līdzi ārējais datu nesējs ar projekta iesniegumu un visiem pavaddokumentiem skanētā veidā. 
 
Pieteikumi pa pastu netiek pieņemti ! 
 

 

3. Inovāciju kritērijs  0,5  – Oriģinalitāte - netradicionāli risinājumi teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes 
stiprināšanai, kas radīti un īstenoti konkrētajā pašvaldībā vai pārņemti no citām Latvijas pašvaldībām vai 
ārvalstu prakses, veiksmīgi pielāgojot tos vietējiem apstākļiem.  
0,5 – Multiplikatīvais efekts - uzņēmējdarbības, aktivitāšu, pakalpojumu savstarpēja koordinācija, 
panākot, ka vieni risinājumi ietekmē un papildina citu attīstību, tādā veidā nodrošinot kompleksu 
jautājumu risināšanu teritorijas attīstībai, projekta rezultātus iespējams izmantot citām sabiedrības 
grupām, nozarēm, ģeogrāfiskām teritorijām u.tml. 
0,5 – Kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām - apģērbos, aksesuāros, apavos, darbarīkos, 
ēdienā, telpā, ēkā, ainavā, amatniecības tradīciju turpināšanā, seno prasmju pārmantošanā, produkcijā, 
pakalpojumos u.c. 

B.3.1. 
B.6.1. 



 

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 
iesnieguma sadaļa 

0,5 – Ražojumu/ pakalpojumu/aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību - izmantoti jaunākie zinātnes 
sasniegumi, ir sadarbība ar augstskolām vai attiecīgās jomas zinātniekiem un pētniekiem. 
Punkti summējas! 

4. Projekta īstenošana 
ieviesīs 
jauninājumu/inovāciju 
vietējās rīcības grupas  
teritorijā 

2 – projekts rada jauninājumu visā vietējās rīcības grupas teritorijā vai aptver plašāku teritoriju. 

1,5 – projekts rada jauninājumu reģionālās nozīmes centrā un/vai novadu nozīmes attīstības centros1 (vienā 
vai vairākos). 

1 -  projekts rada jauninājumu vietējās nozīmes centrā, lielajā ciemā2 (vienā vai vairākos). 
0,5 – projekts rada jauninājumu tikai uzņēmuma/organizācijas līmenī. 
0 – netiek radīts jauninājums/inovācija. 
 
Tiek vērtēts projekta īstenošanas rezultātā radītā inovācija, projekta oriģinalitāte – jauna prece vai pakalpojums, 
radīts jauns ražošanas virziens, vai jauna sadarbības metode vai produkcijas noieta veicināšana, vai ieviesta 
jauna kultūra, produkts, vai jauna produkta apstrādes tehnoloģija, vai jauna tehnoloģija mājražošanai. 
Produkts/pakalpojums tiks izmantots regulāri (vismaz vienu reizi nedēļā). 
 
1 Reģionālās nozīmes attīstības centrs – Kuldīga.  

1 Novadu nozīmes attīstības centri – Skrunda, Alsunga. 

2 Vietējās nozīmes centri, lielie ciemi. 

Vārme, Rudbārži, Dzelda, Ēdole, Pelči, Renda, Mežvalde, Kabile, Snēpele, Turlava, Laidi, Vilgāle, Padure, Gudenieki, 

Īvande. 

 

B.3.1. 
B.6.1. 

5. Atbalsta pretendents 
reģistrēts/deklarēts VRG 
darbības teritorijā 

1 – ja atbalsta pretendents ir fiziska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai persona ir deklarēta VRG 
darbības teritorijā. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona – vienu gadu līdz projekta iesniegšanai 
uzņēmuma juridiskā adrese reģistrēta VRG darbības teritorijā. 
0 – ja atbalsta pretendents, fiziska vai juridiska persona, reģistrēta ārpus VRG teritorijas. 
 
Koppprojekta gadījumā vismaz vienam dalībniekam jābūt reģistrētam VRG teritorijā vienu gadu līdz projekta 
iesniegšanai. 
 

D. Pavaddokumenti 
„Citi iesniegtie 
dokumentu“ 
pievienota izziņa vai 
izdruka, ja attiecas 



 

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 
iesnieguma sadaļa 

Atbalsta pretendents – fiziska persona projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes reģistra par deklarēto dzīvesvietu. 
Juridisko personu informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas. 
 

6. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

2 – ir veikta tirgus izpēte (ir pievienoti apliecinoši dokumenti1 vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu 
informāciju), tai skaitā sniegts konkurentu izvērtējums. 
1 – nepilnīgs tirgus izpētes un konkurentu izvērtējums (piemēram: tirgus izpēte bez pamatojuma (nav pievienoti 
apliecinoši dokumenti vai atsauce uz publiski pieejamu un pārbaudāmu informāciju), minēti konkurenti, bet nav 
aprakstīti, izvērtēti, u.tml.) 
0 – nav veikta tirgus izpēte un nav veikts konkurentu izvērtējums. 
 
1Apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina, pierāda veikto tirgus izpēti (piemēram veikts 
pētījums, veiktās aptaujas kopsavilkums u.c.) 

B.6.1. 
Pielikumā pievienotie 
dokumenti. 

7. Produkta/pakalpojuma 
apraksts 

2 – ir skaidrs un saprotams produkta/pakalpojuma apraksts1.  

1– daļējs/nepilnīgs2 produkta/pakalpojuma apraksts. 
0– nav produkta/pakalpojuma apraksts. 
 
1 Apraksts – pakalpojuma sniegšanas / produkta radīšanas procesa nodrošināšanas apraksts (piem. ko 
darīs, kas darīs, kas nepieciešams, kādi resursi nepieciešami u.t.t.) 

2 Daļējs/nepilnīgs apraksts – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai 
personai. 
 
 

B.6.1. 

8. Projekta budžeta 
pamatojums 

2 – projekta iesnieguma C sadaļas dati ir pamatoti B sadaļā un otrādi, pievienota cenu aptauja  vai iepirkuma 
procedūras apliecinoši dokumenti. 
1 – projekta iesnieguma C sadaļa ir aizpildīta, bet nav pamatota ar cenu aptaujas vai iepirkuma procedūras 
apliecinošiem dokumentiem. 
0 –  projekta iesnieguma C sadaļas dati nav pamatoti B sadaļā vai otrādi, nav pielikumā pievienota cenu aptauja 
vai iepirkuma procedūras apliecinoši dokumenti. 
 

B.6.1. 
B.9. 
B.10. 
C.Finanšu informācija 
Pielikumā pievienotie 
dokumenti 



 

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 
iesnieguma sadaļa 

9. Projekta rezultātā 
radīto darba vietu 
skaits 

2 – radītas divas vai vairāk darba vietas1. 

1 – radīta darba vieta1. 
0 – nav radītas jaunas darba vietas vai nav pamatojuma norādītajām radītajām darba vietām. 
 
Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam, darba vietām jābūt aprakstītām un 
pamatotām budžeta pozīcijās ! 
 
1 radīta darba vieta - saskaņā 13.10.2016. MK noteikumiem nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju“.  
 

B.6.1. 
B.4. 
B.4.1., ja attiecas 
B.9. 
C.2.1. 
C.3.1. 

10. Produkta/pakalpojuma 
mērķgrupas 
raksturojums 

2 – ir raksturota mērķgrupa, kas pamatota projektā un ir skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai. 
1 -  mērķgrupa apzināta, bet nav pamatota un skaidri, nepārprotami saprotama trešajai personai. 
0 – nav norādīta un/vai nav raksturota mērķgrupa. 

B.6.1. 

11. Projekta ilgtspēja un 
risku izvērtējums 

2 – aprakstīts, kas un kā nodrošinās projektu rezultātu uzturēšanu visu projekta uzraudzības laiku (5 gadus pēc 
projekta realizācijas), norādīti iespējamie projekta uzturēšanas riski un to novēršanas paņēmieni. Pamatots kā 
tiks veikta pamatlīdzekļu uzturēšana, remontēšana, telpu uzturēšana u.c. (ja attiecināms). 
1 – daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām. Ir minēts kas un kā nodrošinās, 
bet nav pamatojuma vai arī pamatojums ir nekonkrēts, vispārīgs. Ir minēti projekta uzturēšanas riski, bet nav 
minēti to novēršanas paņēmieni vai tie ir nekonkrēti un vispārīgi, nesaistīti ar projekta mērķi. 
0 – nav aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām, nav aprakstīta projekta 
dzīvotspēja vai projektā ir uzrakstīts, ka tiks nodrošināta projekta ilgtspēja, bet nav pamatojuma. 
 

B.6.1. 
C.2.1. 
C.3.1.  

12. Projekta finansēšanas 
apraksts 

2 – ir skaidrs un saprotams projekta finansēšanas apraksts. 

0 – nav finansēšanas apraksta vai finansēšanas apraksts ir daļējs/nepilnīgs1. 
 
1Daļēji/nepilnīgi – sniegtā informācija nav skaidri un nepārprotami saprotama trešajai personai. 
 

B.6.1. 
B.6.3. 

13. Sezonalitātes ietekmes 
mazināšana 

1 – ja  projekta īstenošanas rezultātā tiek mazināta sezonalitāte1 (tiek nodrošināta aktīvā darbība no novembra 
līdz martam vai arī visu gadu). 
0 – ja projekta īstenošanas rezultātā netiek mazināta sezonalitātes ietekme. 

B.6.1. 
C.2.1. 
C.3.1. 



 

Nr. Kritērijs Paskaidrojoša informācija Atbilstošā projekta 
iesnieguma sadaļa 

 
1Sezonalitātes  mazināšana – uzņēmuma aktīvās darbības nodrošināšana no 1.novembra līdz 31.martam, kas 
tiek atspoguļota naudas plūsmā. 
Atbalsta pretendents pielikumā pievieno plānoto klientu/ražošanas plūsmu 2 gadu periodā pa mēnešiem pēc 
projekta īstenošanas. 
 

Pielikumā pievienotie 
dokumenti 

 
• Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits 21.0.  

• Minimālais punktu skaits projekta pozitīvam novērtējumam  - 11.0 punkti.  

• Ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu skaitu, projekta pieteikums tiek noraidīts. 

• Ja 1.kritērijā projekts saņem atzīmi „Neatbilst“, projekta pieteikums tiek noraidīts. 

• Punktu skaits tiek noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata. 

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

vērtēšanas kritērijos. 

 



 

4.3.1.3.Īpašie vērtēšanas kritēriji visām Rīcības plānā iekļautajām rīcībām 

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

Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējās attīstības 

stratēģijā noteiktajiem īpašajiem vērtēšanas kritērijiem. 

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

1. Ja divi vai vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, projektus ar vienādo punktu skaitu sarindo augošā secībā, priekšroku dodot projektam ar 

lielākām kopējām attiecināmām izmaksām. Projektam ar lielākām kopējām attiecināmām izmaksām piešķir 0,009, nākamajam projektam (0,009-

0,0001)xN, kur N ir projekta kārtas numurs. 

2. Ja diviem projektiem ir vienādas kopējo attiecināmo summas, netiek pielietots 1.punktā minētais kritērijs, bet tiek ņemti vērā zemāk uzskaitītiei kritēriji, 

piemērojot  „1)“. Ja nav iespējams piemērot „1)“, tad secīgi piemēro „2)“ u.t.t.t 

1) 0,001 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra.  

2) 0,001 punktu iegūst projekts ar mazāko pieprasīto publiskā finansējuma summu. 

3) 0,001 punktu iegūst projekts, kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti LEADER (tiek fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu). 

4) 0,001 iegūst projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs iesniedzis 2 un vairāk projektu 

pieteikumus – saņem 0 punktus. 

 


