APSTIPRINĀTS
Biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi””
2018. gada 21.novembra Padomes sēdē
(protokols Nr7, 2.p.)
4.3. PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA, T.SK. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA
Lai izvērtētu projektu atbilstību Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”
darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai tiek noteikti
projektu vērtēšanas kritēriji, kā arī vērtēšanas kārtība. Katrai rīcībai ir atšķirīgi
specifiskie vērtēšanas kritēriji. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši
katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības
stratēģijai. Projektu vērtēšanā ir noteikts minimālais punktu skaits, kas projektam ir
jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai. Projektu izvērtēšanu veic
projektu vērtēšanas komisija viena mēneša laikā pēc projektu iesnieguma
pieņemšanas termiņa beigām. . Katru projektu izvērtē vismaz trīs komisijas locekļi.
Katrs projektu vērtētājs vērtē projektu individuāli. Atbildīgā persona veic projektu
iesniegumu vērtējumu apkopojumu. Projektu iesnieguma kopējo punktu skaitu iegūst,
saskaitot kopā visu vērtētāju projektu vērtējuma kopsummas, tad no iegūtās
kopsummas izrēķina vidējo aritmētisko punktu skaitu. Projektu vērtēšanas komisija
sagatavo lēmumprojektu izskatīšanai LEADER Projektu atbilstības SVVA stratēģijai
lēmuma pieņemšanas padomes sēdē (turpmāk – SVVA Padome) , kas darbojas uz
nolikuma pamata.
Lēmumu par projekta atbilstību biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības
“Kaimiņi” darbības teritorijas stratēģijai, pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas
lēmumprojektu, pieņem biedrības SVVA padome. Lēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 5
darba dienas pēc projektu vērtēšanas dokumentu saņemšanas no vērtēšanas
komisijas.
Pēc iepazīšanās ar projektu iesniegumu sarakstu, vērtētāji iesniedz apliecinājumu par
interešu konflikta neesamību vai iesniegumu par iespējamu interešu konfliktu.
Interešu konflikts ir situācija, kurā vērtējuma pieņemšana ietekmē vai var ietekmēt
vērtētāja, tā radinieka (tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais,
adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais) vai darījumu partnera
personiskās vai mantiskās intereses. Tie vērtētāji, kas ir ieinteresēti kāda projekta
vērtējumā, to norāda deklarācijas II daļā un attiecīgā projekta iesnieguma vērtēšanā
nepiedalās.
Vērtēšanas komisijas locekļi projektu atbilstību stratēģijai vērtē saskaņā ar vērtēšanas
kritērijiem. Ja projekts neatbilst SVVA stratēģijas mērķim vai nav saskaņā ar rīcības
plānā noteikto rīcību vai VRG darbības teritoriju, tas saņem 0 punktus un tālāk netiek
vērtēts. Ja projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā
noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju, tas tiek vērtēts atbilstoši vispārējiem
kritērijiem un specifiskajiem kritērijiem.

Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vērtēšanas komisija
varētu izvērtēt projekta atbilstību vērtēšanas kritērijiem, administratīvais vadītājs vai
tā palīgs rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju, nosūtot to
elektroniski uz projekta iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pieprasīto informāciju
atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja
pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vērtēšanas komisija
projekta iesniegumu vērtē, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju.
Ja iesniegtā informācija ir nepietiekama, vērtēšanas komisija var sniegt negatīvu
atzinumu par projekta iesniegumu.
Pēc vērtēšanas komisijas norādījumiem administratīvais vadītājas vai tā palīgs pirms
galīgā vērtēšanas lēmuma pieņemšanas var organizēt arī projekta apmeklējumu to
plānotajā īstenošanas vietā. Uzraudzība tiek protokolētā un iegūtā informācija var tikt
izmantota vērtējuma veikšanā.
Ja nepieciešams Vērtēšanas komisija tiekas vērtēšanas komisijas sanāksmē, lai
pārrunātu ar vērtēšanas procesu saistītos jautājumus,
Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas SVVA Padome apstiprina katru projektu, SVVA
stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu
sarakstu, sarindojot iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo lēmumus, kurus
paraksta biedrības parakst tiesīga persona. Projektu sarakstā norāda informāciju par katru
rīcību atsevišķi – rīcībai izsludināto publisko finansējuma apmēru eiro, atbalsta pretendenta
nosaukumu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vieta, projekta iesnieguma publisko
finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu.
Ņemot vērā projektu rindošanas rezultātus, administrēšanas procesu un katras rīcības ietvaros
pieejamo publisko finansējumu, projektu iesniegums var tikt noraidīts finansējuma trūkuma
dēļ. Negatīvu lēmumu par projektu neatbilstību stratēģijai SVVA padome sniedz par tiem
projektiem, kuri ieguvuši 1. kritērijā Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils un

Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju un atbilst konkrētās rīcības: 1.1. Mērķim un 1.2. Īstenošanas
vietai” vērtējumu “Nē”, vai nav saņēmuši rīcībai noteikto minimālo punktu skaitu.
Ja vietējā rīcības grupa sagatavo negatīvu lēmumu, tā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu.
Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijai un par publiskā
finansējuma pietiekamību paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīgā persona. Vietējās
rīcības grupas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot
iesniegumu vietējās rīcības grupas lēmējinstitūcijas vadītājam. Vietējās rīcības grupas
lēmējinstitūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

Projektu sarakstu, projektu lēmumu, SVVA Padomes sēdes protokola izrakstu, kurā norāda
personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par
likuma par “Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasību ievērošanu,
kopiju kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem viena mēneša
laikā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienesta
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību noformēšanas prasībām un pārējiem
atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tiem projektiem, par kuriem biedrība “Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” ir sagatavojusi pozitīvu lēmumu un kuriem
konkrētajā rīcībā ir pietiekams finansējums.

Projektu vērtēšanas kritēriji:
1. Atbilstības kritēriji attiecināmi uz visām rīcībām
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē.
Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai
neatbilstošu un saņem negatīvu lēmumu.
Nr.

Kritērijs

Vērtējums
Atsauce uz Komentāri
projektu
Jā
Nē
Ja kādā no šiem kritērijiem tiek saņemts vērtējums “NĒ”, projekts tiek atzīts par
stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.
1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Daugavpils un Ilūkstes novadu
partnerības “Kaimiņi” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju un atbilst konkrētās rīcības:
1.1. Mērķim
B.5.
1.2. Īstenošanas vietai
B.7.
2. Vispārējie kritēriji attiecināmi uz visām rīcībām:
Vispārējiem vērtēšanas kritērijiem 2 – atbilst; 1 – daļēji atbilst; 0 - neatbilst
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

2.1.

Atbalsta
pretendenta
iesniegto
projekta
iesniegumu
skaits
izsludinātajā
projektu
konkursa kārtā
(konkrētajā
rīcībā)
Projekta
iesniedzēja
kapacitāte

Atbalsta
pretendents
iesniedzis vienu projekta
iesniegumu izsludinātajā kārtā
(konkrētajā rīcībā)
Atbalsta
pretendents
iesniedzis divus vai vairāk
projekta
iesniegumus
izsludinātajā kārtā (konkrētajā
rīcībā)

2.2.

Projekta apraksts sniedz
pārliecību
par
atbalsta
pretendenta spēju (finanšu un
vadības kapacitāti) sasniegt
projekta mērķi un rezultātus
Projekta apraksts sniedz
daļēju pārliecību par atbalsta
pretendenta spēju (finanšu un
vadības kapacitāti) sasniegt
projekta mērķi un rezultātus
Projekta apraksts nesniedz
pārliecību
par
atbalsta

Vērtējums

Atsauce uz
projektu

1
Iesniegto
projektu
saraksts
0

2

1

0

A1; A2; A3
Projekta
iesniegums
kopumā

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

pretendenta spēju (finanšu un
vadības kapacitāti) sasniegt
projekta mērķi un rezultātus
Projekta
Projektā skaidri aprakstīta
sagatavotība un esošā situācija un pamatotas
pamatojums
aktivitātes,
kā
sasniegt
plānoto mērķi
Projektā nepilnīgi aprakstīta
esošā situācija un pamatotas
aktivitātes,
kā
sasniegt
plānoto mērķi
Nav vai vāji aprakstīta esošā
situācija un vai/ aktivitātes, kā
sasniegt plānoto mērķi
Mērķis
Projekta mērķis ir reāls,
sasniedzams,
izmērāms
konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā
Projekta
mērķis
ir
sasniedzams, grūti izmērāms
konkrētā budžeta, laika un
cilvēkresursu ziņā
Projekta mērķis ir vispārīgs,
nav
izmērāms
konkrētā
budžeta,
laika
un
cilvēkresursu ziņā
Mērķauditorija Skaidri
definēta
mērķauditorija, tās lielums
tiešais labuma guvēju skaits
Skaidri
definēta
mērķauditorija, pārspīlēts tās
lielums un tiešais labuma
guvēju skaits
Mērķauditorijas apraksts ir
vispārīgs, nav identificēti
tiešie labuma guvēji
Budžets
Projekta budžets ir detalizēti
atspoguļots,
plānotās
izmaksas
pamatotas
un
orientētas
uz
mērķa
sasniegšanu
Projekta budžets atspoguļots
nepilnīgi un/vai plānotās
izmaksas ir daļēji pamatotas
un orientētas uz mērķa
sasniegšanu

2

B5; B6

1

0

2
B4; B5
1

0

2
B5; B6
1

0

2

1

B5; B6; B8;
B9; B10
C.daļas
finanšu
informācija
(ja
attiecas)

2.7.

2.8.

2.9.

Projekta budžets atspoguļots
nepilnīgi un/vai plānotās
izmaksas nav pamatotas un /
vai orientētas uz mērķa
sasniegšanu
Risku
Projekta iesniegumā ir veikts
izvērtējums
iespējamo risku izvērtējums,
izstrādāts
pamatots
pasākumu plāns identificēto
risku
novēršanai
vai
samazināšanai
Projekta
iesniegumā
iespējamo risku izvērtējums
veikts nepilnīgi, nav izstrādāts
plāns risku novēršanai vai
izstrādāts nepilnīgi
Projekta iesniegumā nav
veikts
iespējamo
risku
izvērtējums
Projekta
Projekta
iesniegumā
dzīvotspēja un pamatots, kā tiks nodrošināta
rezultātu
projekta rezultātu uzturēšana
izmantošana
un izmantošana atbilstoši
atbilstoši
plānotajam mērķim vismaz 5
mērķim
gadus ( 2 gadus rīcībā 1.3.) pēc
projekta īstenošanas
Projekta iesniegumā nepilnīgi
pamatots, kā tiks nodrošināta
projekta rezultātu uzturēšana
un izmantošana atbilstoši
plānotajam mērķim vismaz 5
gadus ( 2 gadus rīcībā 1.3.) pēc
projekta īstenošanas
Projekts nesniedz skaidru
priekšstatu par tā ilgtspēju,
uzturēšanu un nav pamatots
kā tiks nodrošināta projekta
rezultātu uzturēšana un
izmantošana
atbilstoši
plānotajam mērķim vismaz 5
gadus (2 gadus rīcībā 1.3.) pēc
projekta īstenošanas
Projekta idejas Projekta
iesniegumā
novitāte
pamatots, kāpēc projekta
(jauninājums)
ideja ir oriģināla

0

2

B15

1

0

2

B6
C.daļas
finanšu
informācija
(ja
attiecas)

1

0

2

B3

projekta
īstenošanas
teritorijā

Projekta iesniegumā nav
pietiekami pamatots, kāpēc
projekta ideja ir oriģināla
Projekta ideja nav oriģināla

1

0

Minimālais punktu skaists kas jāiegūst vispārējos vērtēšanas kritērijos, lai projektu
varētu vērtēt pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem ir 9 punkti.
3. Specifiskie kritēriji Rīcībai 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības
attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

Rezultatīvie
rādītāji

Projektā paredzēts radīt 2
vismaz 1 jaunu darba vietu
Projektā paredzēts palielināt 1
uzņēmuma apgrozījumu

Kopprojekts

2

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Projekts atbilst kopprojektam
(saskaņā ar MK noteikumiem)
Projekts
neatbilst
kopprojektam (saskaņā ar MK
noteikumiem
Ražošana
Projekts vērsts uz ražošanas
attīstību t.sk. mājražošanu
Projekts nav saistīts ar
ražošanu
Atbalstīto
Projekta iesniedzējs nav
projektu skaists saņēmis finansējumu LEADER
plānošanas
programmas ietvaros tekošajā
periodā
plānošanas periodā.
Projekta iesniedzējs ir saņēmis
finansējumu vismaz viena
projekta īstenošanai tekošajā
plānošanas periodā
Projekta iesniedzējs ir saņēmis
finansējumu divu vai vairāku
projektu īstenošanai tekošajā
plānošanas periodā

Vērtējums

Atsauce uz
projektu
B4
C.daļas
finanšu
informācija
A. 2

0

1
0
2

1

Projekta
iesniegums
kopumā
VRG datu
bāzes
informācija
EDS
sistēma

0

Minimālais punktu skaits specifiskajos kritērijos 2 punkti.
Gadījumos, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits,
tiek piemērots specifiskais vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā:
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

Vērtējums Atsauce uz
projektu

4.1.

Aktivitātē
“Vietējās
ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”pagastos ar augstāko
bezdarba līmeni, saskaņā
ar NVA datiem

1
punkts
tam Aktuālie
projektam,
kura NVA dati
realizācijas vietā ir
augstāks bezdarba
līmenis

Specifiskie kritēriji Rīcībai 1.2. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kas veicina
vietējo produktu noietu
Nr.

Kritērijs

Skaidrojums

Rezultatīvie
rādītāji

Projektā paredzēts radīt 2
vismaz 1 jaunu darba vietu
Projektā paredzēts palielināt 1
uzņēmuma apgrozījumu

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Produkta noiets

Produkta noiets paredzēts
neierobežotam
pircēju
lokam
(internets/izbraukumi)
Produkta noiets paredzēts
VRG darbības teritorijā
Produkta noiets paredzēts
vietējā līmenī
Kopprojets
Projekts
atbilst
kopprojektam (saskaņā ar
MK noteikumiem)
Projekts
neatbilst
kopprojektam ( saskaņā ar
MK noteikumiem)
Atbalstīto
Projekta iesniedzējs nav
projektu skaists saņēmis
finansējumu
plānošanas
LEADER
programmas
periodā
ietvaros tekošajā plānošanas
periodā.
Projekta
iesniedzējs
ir
saņēmis finansējumu vismaz
viena projekta īstenošanai
tekošajā plānošanas periodā
Projekta
iesniedzējs
ir
saņēmis finansējumu divu
vai vairāku
projektu
īstenošanai
tekošajā
plānošanas periodā

Vērtējums

2

Atsauce uz
projektu
B4
C.daļas
finanšu
informācija
B6

1
0
1

A2

0

2

1

0

VRG datu
bāzes
informācija

Minimālais punktu skaits specifiskajos kritērijos 2 punkts.

Specifiskie kritēriji Rīcībai 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un
ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu
paaugstināšanai.
Nr.

Kritērijs

3.1. Kopienu
aktivizēšana

3.2. Resursu
izmantošana

3.3. Idejas
pamatojums

Skaidrojums

Vērtējums

Projekts tiks īstenots pagasta
teritorijā, kurā iepriekšējā
plānošanas periodā neīstenoja
nevienu LEADER projektu
Projekts tiks īstenots teritorijā,
kurā iepriekšējā plānošanas
periodā tika īstenoti LEADER
projekti
Projekts
tiek
īstenots
iepriekšējā plānošanas periodā
izveidotās
telpās
un/vai
papildina
izveidoto
infrastruktūru
Projekts nav saistīts ar
iepriekšējā plānošanas periodā
izveidotām
telpās
un/vai
nepapildina
izveidoto
infrastruktūru
Ir pierādīta apdzīvotās vietas
(ciema
vai
apkaimes)
iedzīvotāju
(t.sk.sociāli
mazaizsargāto
grupu)
vajadzību
apzināšana
vai
projekta atbilstība vietējās
pašvaldības
plānošanas
dokumentiem (skat. Papildus
informāciju)*
Nav pierādīta apdzīvotās vietas
(ciema
vai
apkaimes)
iedzīvotāju
vajadzību
apzināšana
vai
projekta
atbilstība vietējās pašvaldības
plānošanas dokumentiem

1

Atsauce uz
projektu
B7
VRG datu
bāzes
informācija

0

1

B6

0

1

B15

0

Minimālais punktu skaits specifiskajos kritērijos 1 punkts.
*Pierādīta apdzīvotās vietas vajadzība, pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām izmantojot iedzīvotāju aptauju, sapulci, saskaņojumu ar

pašvaldības dokumentiem. Pielikumā var būt: aptaujas rezultātu apkopojums;
iedzīvotāju sapulces protokols; saskaņojums ar pašvaldību; atsauce uz pašvaldības
plānošanas dokumentu; u.c. pierādījumi.
Gadījumos, ja vienas rīcības ietvaros vairākiem projektiem ir vienāds punktu skaits,
projekti atbalstīšanas secībā sarindojami pēc projekta, kura pieprasītais finansējuma
apjoms ir mazāks.

