
PROJEKTU IESNIEGUMU SAGATAVOŠANA 

PASĀKUMĀ

«LAUKU EKONOMIKAS DAŢĀDOŠANA UN 

DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA 

VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ»



BIEDRĪBAS “DARĪSIM PAŠI!” DARBĪBAS 

TERITORIJA



VIETĒJĀ ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

 Vietējā attīstības stratēģija (VAS) ir detalizēts plāns, 

ko izstrādājusi un apstiprinājusi vietējā rīcības 

grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, 

un saskaņojusi tās ar kopējām attīstības 

prioritātēm.

Stratēģijas vispārējais mērķis - dzīves kvalitātes 

uzlabošana lauku apvidos, veicinot lauku teritorijas 

attīstību un pakalpojumu sasniedzamības un 

kvalitātes uzlabošanu lauku iedzīvotājiem.



VAS ir plāns, kas nosaka darbības prioritārās grupas, rīcības 

mērķu realizēšanai un paveiktā uzraudzību.

4. PRIORITĀTE – Investīcijas uzņēmējdarbības veicināšanā, 

sadarbības un partnerības veidošanā.

Mērķis: sekmēt uzņēmējdarbības attīstību teritorijā.

Dažādu prasmju apgūšana studentiem, jaunajiem uzņēmējiem, 

uzņēmēju sadarbības un partnerības modeļu veidošana, 

teritorijas popularizēšanas pasākumi, atbalsts mājražotājiem.

6. PRIORITĀTE – Lauku ekonomikas daţādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšanai vietējiem iedzīvotājiem

Mērķis: veicināt vietējo pakalpojumu un to pieejamības 

attīstīšanu, apkārtējās vides uzlabošanu un sabiedrisko 

aktivitāšu attīstīšanu

VIETĒJĀ ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA



RĪCĪBAS PLĀNS ELFLA 6. KĀRTAI



RĪCĪBAS PLĀNS ELFLA 6. KĀRTAI



Kopējais publiskais finansējums

306 659.91 LVL

Projektu iesniegšana vietējā rīcības grupā

2013. gada 20.maijs – 20.jūnijs

Projektu vērtēšana vietējā rīcības grupā

2013. gada 21.jūnijs – 21.jūlijs

Projektu vērtēšana Lauku atbalsta dienestā

2013. gada 22.jūlijs – 22.oktobris (22.decembris)

Projekta realizēšana

2014. gada 31. decembris

ELFLA 6. KĀRTA BIEDRĪBAS «DARĪSIM 

PAŠI!» DARBĪBAS TERITORIJĀ



MK noteikumi Nr. 764., 04.10. 2011.
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā" un pasākumā  "Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 

attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"

MK noteikumi Nr. 783., 14.07.2009.

Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības 

atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai

SAISTOŠIE NORMATĪVIE AKTI



PROJEKTU VĒRTĒŠANA



PROJEKTU VĒRTĒŠANA

 Nolikums «Biedrības «Darīsim paši!» Vietējās 
attīstības stratēģijas īstenošanas un projektu 
iesniegumu vērtēšanas kritēriji»

Vērtēšanas komisija līdz 5 cilvēkiem: 
3 padomes locekļi no ELFLA partnerības, 
2 piesaistīti speciālisti no biedrības pārējiem 
dalībniekiem.

Ja nepieciešams, interešu konflikta gadījumā, 
projektu vērtē papildus 1 piesaistīts speciālists.

Projektu vērtēšanas termiņš vietējā rīcības 
grupā – 2013. gada 21.jūnijs – 21.jūlijs



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

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

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem 
piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2:

 0 – neatbilst;
 0,5 – vāji;
 1,0 – apmierinoši;
 1,5 – labi;
 2,0 – ļoti labi.

Ja kritēriju iespējams novērtēt ar atbilstību vai 
neatbilstību, piešķir punktus 0 – neatbilst, vai 
2 – atbilst.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 1. Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. 
Novērtē ar 0 vai 2 punktiem. Ja šajā kritērijā 
projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek 
vērtēts.

2. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības 
stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un 
nepieciešamība veikt uzlabojumus. 
Novērtē ar 0-2 punktiem. 

3. Projekta novitāte tā darbības teritorijā. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.

4. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju 
(t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 5. Projekta budžeta pārskatāmība un 
detalizācijas pakāpe. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.

6. Izmaksu samērojamība ar plānotajiem 
rezultātiem. 
Novērtē ar 0-2 punktiem. 

7. Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits. 
Novērtē ar 0-2 punktiem. Ja projekta rezultātā 
tiek radītas jaunas pilna laika darba vietas (ja 
attiecināms) - 2 punkti, 
nepilna laika darba vietas (ja attiecināms) - 1 
punkts, 
netiek radītas darba vietas - 0 punkti.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 8. Projekta publicitāte un informācijas 
izplatīšana. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.

9. Projekta ilgtspēja. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.

10. Projektā ietverti objektīvi, pārbaudāmi 
rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes 
rādītāji. 
Novērtē ar 0-2 punktiem. 

11. Projekta atbilstība Vietējās attīstības 
stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību 
kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem. 
Novērtē ar 0-2 punktiem.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
 Pie vienāda punktu skaita, kas iegūti vērtējot 

projektu pieteikumus pēc vispārējiem vērtēšanas 
kritērijiem:
1. Papildus 1 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts 
ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas 
centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.
2. Papildus 1 punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš 
iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
3. Projekta iesniedzējam ir saistības (tiek fiksētas uz 
konkrētā projekta iesniegšanas dienu) iepriekšējo kārtu 
projektu realizācijai – papildus 1 punktu iegūst projekts, 
kura iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti.
4. Projektu kārtā iesniegto projektu skaits rīcībās kopā, 
vienas kārtas ietvaros - papildus 1 punktu iegūst 
projekta iesniedzējs, kas kārtas ietvaros iesniedzis tikai 
vienu projekta pieteikumu. Ja projekta iesniedzējs 
iesniedzis 2 un vairāk projektu pieteikumus – saņem 0 
punktus.



PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

 Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo 

punktu skaits 22. Minimālais punktu skaits, lai 

saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 15 punkti. 

Projekta pieteikums tiek noraidīts: 

 ja punktu skaits ir zemāks par minimālo punktu 

skaitu;

 ja 1. kritērijā projekts saņem 0 punktus.



KVALITATĪVIE RĀDĪTĀJI

Informācija par 

projekta atbilstību 

Vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības 

plānā iekļauto rīcību 

kvalitatīvajiem 

rādītājiem pieejama 

Vietējās attīstības 

stratēģijas 73., 74.lpp. 

Stratēģija pieejama: 

http://www.darisimp

asi.lv/wp-

content/uploads/2009

/07/Darisim-

pasi_strat_ar_grozijumi

em_2013.pdf



REZULTĀTĪVIE RĀDĪTĀJI

Informācija par 

projekta atbilstību 

Vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības 

plānā iekļauto rīcību 

rezultatīvajiem 

rādītājiem pieejama 

Vietējās attīstības 

stratēģijas 75.lpp. 

Stratēģija pieejama: 

http://www.darisimp

asi.lv/wp-

content/uploads/2009

/07/Darisim-

pasi_strat_ar_grozijumi

em_2013.pdf



 PALDIES PAR UZMANĪBU!

 Biedrība “Darīsim paši!” 

koordinatore

Dace Strazdiņa 

Pilsētas laukums 3, 2. stāvs

tālr. 26691192

dace.strazdina@gmail.com

www.darisimpasi.lv

http://www.darisimpasi.lv/
http://www.darisimpasi.lv/

