
 

Biedrība „Balvu rajona partnerība”izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 1.kārtuLauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā 19.2 Darbību 

īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju. Projektu konkursi tiek 

organizēti saskaņā ar biedrības „Balvu rajona partnerība” izstrādāto Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju 20015.-2020.gadam (turpmāk Ziemeļlatgales SVVA stratēģija 2015.-

2020.gadam). 

Projektu 

iesniegumu 

pieņemšana 

No 2016.gada 18.aprīļa līdz 2016.gada 18.maijam 

Sludinājuma 

kopsumma  

975 728,00 EUR 

R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē - 

382 810,00 EUR 
R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai – 67554,00 EUR 

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana 

pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai - 175 255,00 EUR 

R.2.2. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana – 50 000,00 EUR 

R.2.3. Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana – 

50 000,00 EUR 
R.2.4. Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana –  

50 000,00 EUR 
R.2.5. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana – 50 000,00 EUR 

R.2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem - 100 109,00 EUR  

R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana - 50 000,00 EUR 

Projektu 

īstenošanas 

termiņš 

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta 

dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā 

paredzēta attiecināmos izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un 

darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās 

attiecināmos izmaksu summas – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens 

gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Projektu 

iesniegšana 

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrībā „Balvu rajona partnerība” Brīvības ielā 48, 

Balvos, ēkas 2. stāvā. Projekta iesniegumus elektroniskā dokumenta formā var iesniegt 

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmāhttps://eps.lad.gov.lv/loginvai 

parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu 

Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt nosūtot uz Lauku 

atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv. 

 

Projektu konkursi tiek izsludināti šādās rīcības: 

Rīcība  M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē” 

R.1.1. Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā 

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


tūrisma nozarē 

Atbalsta apmērs 382 810,00 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība 

1) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;2) 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšana;3) Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas 

realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana;4) Darbinieku 

produktivitātes kāpināšana. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu 

izveidošanu, kā arī esošo produktu un pakalpojumu attīstību. Šajā rīcībā 

priekšroka tiek dota inovatīviem pakalpojumiem/produktiem, jauniem 

uzņēmumiem (reģistrēts pēdējo divu gadu laikā, uz projekta iesniegšanas brīdi) 

un projektiem tūrisma nozarē, īpaši esošo tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. 

Atbalsts tiek sniegts arī lauksaimniecības produktu pārstrādei. 

 

Rīcība  M1 „Veicināt ekonomisko attīstību Ziemeļlatgalē” 

R.1.2.Atbalsts mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai 

Atbalsta apmērs  67 554,00 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1) Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu 

attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;2) 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba 

apstākļu radīšana;3) Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas 

realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana;4) Darbinieku 

produktivitātes kāpināšana. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un esošo mājražotāju un amatnieku 

darbību, uzlabojot viņu darba apstākļus un veicinot saražotās produkcijas 

tirdzniecību. Priekšroka projektiem, kuros paredzēta sadarbība starp vietējiem 

mājražotājiem un amatniekiem (kopprojekti) savu produktu noieta tirgus 

veicināšanas aktivitātēm. Mājražotājs VRG izpratnē ir fiziska vai juridiska 

persona, kas veic pārtikas produktu ražošanu mājas apstākļos. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.1. Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 

Atbalsta apmērs  175 255,00 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1)Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalsts VRG teritorijas apdzīvoto vietu publiskās un 

kultūras mantojuma infrastruktūras sakārtošanai, kuras nepieciešamība ir 

apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Atbalsts tiek 

sniegts iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu izveidei, kvalitātes 

uzlabošanai un sasniedzamības veicināšanai. Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks 

dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības vajadzības piemēram, tūrisma 

nozarē, kā arī ir vērstas uz materiālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 



un popularizēšanu. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.2. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana 

Atbalsta apmērs  50 000,00 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1)Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Baltinavas vēsturiskā centra laukuma 

labiekārtošanu, kas tiktu veikta par godu Latvijas Republikas simtgadei 

2018.gadā, ar mērķi veidot drošu vidi, piešķirt laukumam funkcionalitāti un 

vēstījumu, veidot atvērtu, aicinošu un izglītojošu ārtelpu, attīstīt estētiski 

pievilcīgu un mākslinieciski vērtīgu ciema ainavisko telpu vietējiem 

iedzīvotājiem un teritorijas viesiem. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.3. Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu 

pilnveidošana 

Atbalsta apmērs  50 000,00 EUR  

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1)Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros plānots paplašināt aktīvā dzīvesveida piekritējiem sportošanas 

iespējas dabas parkā "Balkanu kalni", tādējādi turpinot popularizēt veselīgu un 

sportisku dzīvesveidu Ziemeļlatgales iedzīvotājiem. Dabas parka "Balkanu 

kalni" piedāvātie uzlabotie un paplašinātie pakalpojumi iekļausies vienotā 

tūrisma produktā novadā, tā dodot iespēju gan vietējiem iedzīvotājiem, gan 

Ziemeļlatgales iedzīvotājiem izmantot Viļakas novada tūristiem plānotās 

aktivitātes. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.4. Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes 

labiekārtošana 

Atbalsta apmērs  50 000,00 EUR  

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1)Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēta brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un apkārtnes 

labiekārtošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu Latgales simtgades svinību un 

Latvijas simtgades svinību pasākumu norisi novada iedzīvotājiem un viesiem. 



Projekts veicinās novada tēla pievilcības, kultūras un tūrisma procesu attīstību 

novada teritorijā. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.5. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana 

Atbalsta apmērs  50 000,00 EUR  

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

1)Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Balvu novadam nozīmīga un valsts nozīmes 

kultūrvēstures arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošanu ar 

mērķi saglabāt un popularizēt kultūrvēstures pieminekli vietējiem iedzīvotājiem 

un citiem interesentiem, papildinot kopējo tūrisma pakalpojumu piedāvājumu 

Balvu novadā un Ziemeļlatgalē. 

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem 

Atbalsta apmērs  100 109,00 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

minētā darbība  

2) Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās 

aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros plānots atbalstīt iedzīvotāju sabiedriskās un pilsoniskās 

aktivitātes dažādās jomās, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos 

sabiedriskajā dzīvē un vietējās teritorijas attīstības problēmu risināšanā, kā arī 

aktivitātes, kuras veicina veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu 

zināšanu/prasmju apgūšanu, sevišķi jauniešiem. Plānots atbalsts gan 

nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādei, gan infrastruktūras izveidei, piemēram, 

sporta, kultūras u.c. objektos, kuru nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās 

vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Priekšroka tiks dota projektiem, kuri 

tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot 

iepriekšējā plānošanas perioda izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā, kā arī 

projektiem, kuri veicina dažādu mērķa grupu, īpaši jauniešu, nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, iesaisti, kā arī 

projekti, kuri veicina sadarbību starp dažādām organizācijām/iestādēm.  

 

Rīcība  M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās 

sabiedrības aktivitātes” 

R.2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana 

Atbalsta apmērs  50 000,00 EUR  

Atbilstošā MK 

Noteikumu 

Nr.590 5.punktā 

2) Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās 

aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. 



minētā darbība  

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros tiks atbalstīti projekti, kuri veicina Ziemeļlatgales nemateriālā 

kultūrvēstures mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, kā arī iedzīvotāju 

darbošanos amatiermākslas kolektīvos. Priekšroka tiek dota tādiem kolektīviem, 

kuri darbojušies vismaz divus gadus uz projekta iesniegšanas brīdi, ir sasnieguši 

augstus rezultātus skatēs un regulāri piedalās Ziemeļlatgales rīkotajos 

publiskajos pasākumos, kā arī iepriekšējā plānošanas periodā nav īstenojuši 

projektu par tērpu iegādi. 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 

R.1.1.Mikro un mazo uzņēmumu veidošanās un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē un R.1.2.Atbalsts 

mājražotāju un amatnieku saimnieciskajai darbībai 

 

Nr. Kritērijs Vērtējums Atsauce uz veidlapu Komentāri 

  Jā Nē   

Administratīvie kritēriji (ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par neatbilstošu 

stratēģijai, tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu). 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz VRG attīstības stratēģiju un tas atbilst rīcības: 

 Mērķim   B.5.  

 Atbalstāmajām darbībām   B.1.  

 Īstenošanas vietai   B.7.  

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

Atsauce 

uz 

veidlapu 

Komentāri 

1. Veikta tirgus izpēte: 

 norādīts un aprakstīts potenciālo pircēju un 

pakalpojuma ņēmēju loks – 1 punkts;  

 aprakstītas produkta/pakalpojuma raksturojošas iezīmes 

un atšķirība no esošajiem vai potenciālajiem 

konkurentiem – 1 punkts; 

 norādīta informācija, kā tiks tirgots un popularizēts 

produkts/pakalpojums – 1 punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.6.1.  

2. Projektā plānotās aktivitātes: 

 ir skaidri definētas un aprakstītas – 1 punkts; 

 plānotās aktivitātes atspoguļo to, kā tiks nodrošināta 

kvalitatīvu rezultātu un mērķa sasniegšana – 1 punkts;  

 atbilst laika grafikam – 1 punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.5. 

B.6. 

B.6.2. 

 

3. Projekta ilgtspēja: 

 ir paredzētas un aprakstītas produkta/pakalpojuma 

uzturēšanas aktivitātes vismaz piecus gadus pēc 

projekta īstenošanas - 1 punkts;  

 norādīti un aprakstīti finansējuma avoti un plānotās 

3 B.6.  



veicamās darbības – 1 punkts;  

 norādīti un aprakstīti riski un iespējamie risinājumi – 1 

punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

4. Produkts vai pakalpojums ir inovatīvs VRG darbības 

teritorijā (oriģinalitāte, vietējo resursu izmantošanas 

efektivitāte, tirgus inovācija – skatīt nodaļu 2.3.). Par katru 

inovatīvu risinājumu – 1 punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.3.  

5. Projekts paredz radīt/saglabāt darba vietas: 

 saglabāta darba vieta – 1 punkts; 

 radīta nepilnas slodzes darba vieta – 2 punkti; 

 radīta jauna pilna laika darba vieta – 3 punkti. 

Par saglabātu darba vietu uzskata, ja projekta īstenošana 

tieši saistīta ar konkrēto darbinieku, piemēram, tiek uzlaboti 

darbinieka darba apstākļi, tiek paaugstināta darbinieka 

kvalifikācija, darbiniekam tiek uzticēti jauni darba 

pienākumi u.c. 

3 B.6. 

B.4. 

B.15. 

B.6.1. 

 

Kopā  15  

Specifiskie vērtēšanas kritēriji 

1. Projekta aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un 

skaidri sadalīts pa pozīcijām:  

 sniegta tikai vispārīga tāme, detalizēti neatšifrējot 

vienību izmaksas vai pozīcijas – 1punkts; 

 visas pozīcijas un vienības ir atšifrētas – 2 punkti. 

Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam, iesniedz 

tāmi, kurā ir sniegta detalizēta informācija par izmaksu 

pamatotību un izmaksu pozīcijām. 

2 B.6.1. 

B.8. 

 

2. Projektā plānota sadarbība (kopprojekts) un sniegts apraksts 

par to, ja paredzēti: 

 divi sadarbības partneri – 1 punkts; 

 trīs vai vairāki sadarbības partneri – 2 punkti. 

2 A.2. 

B.4.1. 

B.6. 

 

3. Projektapublicitāte: 

 projektā paredzēts sniegt informāciju par projekta 

īstenošanu un tā rezultātiem interneta resursos – 0,5 

punkti; 

 papildus informācijas ievietošanai interneta resursos, 

projektā paredzēts ievietot informāciju drukātajos masu 

medijos vai/un paredzēti plašāki publicitātes pasākumi, 

piemēram, projekta prezentēšanas pasākums – 1 punkts. 

1 B.12.  

4. Projektu ir iesniedzis jauns uzņēmums (reģistrēts pēdējo 

divu gadu laikā, uz projekta iesniegšanas brīdi) – 1 punkts. 

1 B.6.1. 

B.15. 

 

5. Projektu iesniedzis uzņēmums, kas sniedz tūrisma 

pakalpojumu Ziemeļlatgalē (informācija par tūrisma 

pakalpojumu atrodama pašvaldību izdotajos informatīvajos 

materiālos vai pašvaldību mājas lapās). 

1 A.1.  



6. Projekts paredz uzlabot darba vietu nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas pārstāvim. 

1 B.6.1.  

Kopā  8  

Maksimālais punktu skaits ir 23 punkti, lai projekts atbilstu attīstības stratēģijai un gūtu pozitīvu 

vērtējumu, jāiegūst vismaz 15 punkti. 

 

Ja iesniegtie projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad 0,03 punktus saņem tas projekta 

iesniedzējs, kas projektu iesniedz: 

1. No teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots/i Leader projekti (plānošanas periodā no 

2015. līdz 2020.gadam). 

2. Pirmo reizi plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam. 

 

Gadījumā ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad projekti tiek vērtēti šādi: 

1. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots Leader projekts (plānošanas 

periodā no 2015.-2020.gadam) – 0,03 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), 

kur īstenots viens Leader projekts – 0,02 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), 

kur īstenoti divi Leader projekti – 0,01 punkts. Īstenoti trīs un vairāk projekti – 0 punktu. 

2. Projekta iesniedzējs nav iesniedzis un viņam nav atbalstīts neviens projekts periodā no 2015. 

Līdz 2020. – 0,03 punkti. Ir iesniegts un atbalstīts viens projekts – 0,02 punkti. Ir iesniegti divi 

projekti – 0,01 punkts. Iesniegti trīs un vairāk projektu – 0 punktu. 

 

Ja projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu pirmajā projektu konkursu kārtā 2016.gadā, 0,01 

punkts tiek piešķirts: 

1. Projektam, kurš atrodas ārpus Balvu pilsētas; 

2. Projektam, kura pieprasītais finansējuma apjoms ir mazāks; 

3. Projekts, kurš pieprasījis mazāku projekta atbalsta intensitāti (sākot no 5%). 

 

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 tāme, kurā sniegta detalizēta informācija par projektā paredzēto izmaksu pamatotību un izmaksu 

pozīcijām; 

 ja projektu ir iesniedzis jauns uzņēmums (reģistrēts pēdējo divu gadu laikā, uz projekta 

iesniegšanas brīdi) jāiesniedzinformācija, kas to apliecina; 

 ja projektu iesniedzis uzņēmums, kas sniedz tūrisma pakalpojumu Ziemeļlatgalē, jāiesniedz 

informācija, kas to apliecina. 

 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji  

 

2.1.Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, 2.2. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana, 2.3. 

Dabas parka “Balkanu kalni” tūrisma un sporta piedāvājumu pilnveidošana, 2.4. Brīvdabas estrādes 

Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana, 2.5. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu 

kapliča” atjaunošana, 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, 2.7. Nemateriālo 

kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana 

 

Nr. Kritērijs Vērtējums Atsauce uz veidlapu Komentāri 

  Jā Nē   

Administratīvie kritēriji (ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par neatbilstošu 



stratēģijai, tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu. 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz VRG attīstības stratēģiju un tas atbilst rīcības: 

 Mērķim   B.5.  

 Atbalstāmajām darbībām   B.1.  

 Īstenošanas vietai   B.7.  

Kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

Atsauce 

uz 

veidlapu 

Komentāri 

1. Projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu 

vajadzību/problēmu risināšanai: 

 sniegts pamatots vajadzības/problēmas apraksts – 1 

punkts; 

 sniegts projektā plānoto aktivitāšu pamatojums un 

nepieciešamība konstatētās vajadzības/problēmas 

risināšanai – 1 punkts; 

 sniegta mērķa grupas pārstāvju atsauksme par projekta 

nepieciešamību un plānotajām aktivitātēm - 1 punkts.  

Nepieciešams iesniegt problēmas/vajadzību, kā arī mērķa 

grupas pārstāvju atsauksmes apliecinošus dokumentus 

(piem., aptaujas rezultāti, pētījuma rezultāti, pašvaldības 

plānošanas dokumenti u.c.).  

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.6.1.  

2. Sniegts apraksts par to, cik liels ir labuma guvēju loks 

(aptuvens iedzīvotāju skaits) un kāda ir projekta ietekmes 

teritorija: 

 pagasta teritorija – 1 punkts; 

 novada teritorija – 2 punkti; 

 Ziemeļlatgales teritorija – 3 punkti. 

Nepieciešams pamatojums, kā tiek veikti aprēķini. 

Vērtējot šo kritēriju, svarīgi, lai projekta rezultāti būtu ne 

tikai pieejami, bet arī nepieciešami konkrētām mērķa 

grupām, kurām būs tieša saistība ar projekta īstenošanu 

un/vai tā rezultātiem.  

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.6.1. 

B.13. 

 

3. Projektā plānota sadarbība un sniegts apraksts par to: 

 viens sadarbības partneris – 1 punkts; 

 divi sadarbības partneri – 2 punkti; 

 trīs vai vairāki sadarbības partneri – 3 punkti. 

Punkti tiek piešķirti, ja tiek iesniegts sadarbību apliecinošs 

dokuments. Par sadarbību tiek uzskatītas darbības, kurās tiks 

veiktas kopīgas aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai. 

3 B.6.1. 

B.13. 

 

4. Projektā plānotās aktivitātes: 

 ir skaidri definētas un aprakstītas – 1 punkts; 

 plānotās aktivitātes atspoguļo to, kā tiks nodrošināta 

kvalitatīvu rezultātu un mērķa sasniegšana – 1 punkts;  

 atbilst laika grafikam – 1 punkts. 

3 B.6.1. 

 

B.6.2. 

 



Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

5. Projekta ilgtspēja - sniegta informācija par projekta rezultātu 

uzturēšanu un pieejamību iedzīvotājiem (vismaz 5 gadi pēc 

projekta īstenošanas): 

 ir paredzētas produkta/pakalpojuma uzturēšanas 

aktivitātes vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas 

- 1 punkts;  

 norādīti finansējuma avoti un plānotās veicamās 

darbības – 1 punkts;  

 aprakstīti riski un iespējamie risinājumi – 1 punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.6.1. 

B.13. 

 

6. Projektā ietvertās inovācijas (oriģinalitāte, vietējo resursu 

izmantošanas efektivitāte, sabiedriskā nozīme, skatīt nodaļu 

2.3.).Par katru inovāciju 1 punkts. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

3 B.3. 

B.3.1. 

 

 

7. Projekts paredz radīt/saglabāt darba vietas: 

 saglabāta darba vieta – 1 punkts; 

 radīta nepilnas slodzes darba vieta – 2 punkti; 

 radīta jauna pilna laika darba vieta – 3 punkti. 

Par saglabātu darba vietu uzskata, ja projekta īstenošana 

tieši saistīta ar konkrēto darbinieku, piemēram, tiek uzlaboti 

darbinieka darba apstākļi, tiek paaugstināta darbinieka 

kvalifikācija, darbiniekam tiek uzticēti jauni darba 

pienākumi u.c. 

3 B.6.1. 

B.4. 

 

8. Projekta īstenošana veicina nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas un/vai 

jauniešu vajadzību/problēmu risināšanu, kā arī iesaisti 

sabiedriskajā dzīvē un/vai darba tirgū : 

 aktivitātes, kas risina nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas 

vajadzības/problēmas – 1 punkts; 

 aktivitātes, kurās tiek iesaistīti nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautas iedzīvotāju grupas 

pārstāvji – 2 punkti; 

 projekts veicina nabadzības un sociālās atstumtības 

riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, īpaši jauniešu, 

iekļaušanos darba tirgū (piemēram, tiek uzlabota darba 

vieta nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautas iedzīvotāju grupas pārstāvim) - 3 punkti; 

3 B.6.1. 

B.13. 

 

Kopā 24  

Specifiskie vērtēšanas kritēriji 

1. Projekta aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un 

skaidri sadalīts pa pozīcijām:  

 sniegta tikai vispārīga tāme, detalizēti neatšifrējot vienību 

izmaksas vai pozīcijas – 1punkts; 

 visas pozīcijas un vienības ir atšifrētas – 2 punkti. 

2 B.8.  



Projekta iesniedzējs papildus projekta iesniegumam, iesniedz 

tāmi, kurā ir sniegta detalizēta informācija par izmaksu 

pamatotību un izmaksu pozīcijām. 

2. Projekta publicitāte: 

 Projektā paredzēts sniegt informāciju par projekta 

īstenošanu un tā rezultātiem interneta resursos – 0,5 

punkti; 

 Papildus informācijas ievietošanai interneta resursos, 

projektā paredzēts ievietot informāciju drukātajos masu 

medijos vai/un paredzēti plašāki publicitātes pasākumi, 

piemēram, projekta prezentēšanas pasākums – 1 punkts. 

1 B.12.  

3. Projekts veicina/papildina uzņēmējdarbības, piemēram, 

tūrisma pakalpojumu attīstību: 

 papildina netieši – 1 punkts; 

 papildina tieši – 2 punkti. 

Punktu piešķir, ja projektā sniegts skaidrojums par to, kā 

projekts veicina uzņēmējdarbību. 

Ja sniegtā informācija ir nepilnīga, 1 punkta vietā var 

piemērot 0.5 punktus. 

2 B.6.1. 

B.13. 

 

4. Projekta īstenošana popularizēs/veicinās/sniegs brīvprātīgā 

darba iespējas, atbilstoši Brīvprātīgā darba likumam – 1 

punkts. 

1 B.6.1.  

Kopā 6  

Papildus projektu vērtēšanas kritēriji, vērtējot 2.7.rīcībā iesniegtos projektus 

1. Ja projekts saistīts ar tautu tērpu izgatavošanu, kolektīvs 

darbojies vismaz divus gadus (1 punkts), ir gatavojies un 

apguvis kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku 

repertuāru (1 punkts), piedalījies skatēs, iegūstot ne zemāk 

kā 2.pakāpes vērtējumu (1 punkts). Punkti tiek piešķirti, ja 

kolektīva sniegums un darbība ir redzama Latvijas digitālajā 

kultūras kartē www.kulturaskarte.lv 

3 A.1. 

 

 

 

2. Iepriekšējā periodā, nav īstenojis projektu par tērpu 

izgatavošanu (1punkts). 

1 A.2. 

B.6.1. 

 

3. Projektā paredzētas dažāda veida aktivitātes, kuras veicina 

nemateriālās kultūras vērtību izpēti, dokumentāciju, 

zināšanu un prasmju nodošanu jaunajai paaudzei u.c. 1 

punkts par katru aktivitāti. 

3 B.6.1. 

B.13. 

 

Kopā 7  

Maksimālais punktu skaits 31, lai gūtu pozitīvu vērtējumu, nepieciešami 23 punkti. Rīcībā 2.7. 

maksimālais papildus iegūstamo punktu skaits ir 7, lai gūtu pozitīvu atzinumu 2.7. rīcībā, 

nepieciešams iegūt 27 punktus. 

Ja iesniegtie projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu, tad 0,03 punktus saņem tas projekta 

iesniedzējs, kas projektu iesniedz: 

1. No teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots/i Leader projekti (plānošanas periodā no 2015. 

līdz 2020.gadam). 

2. Pirmo reizi plānošanas periodā no 2015. līdz 2020.gadam. 

 



Gadījumā ja arī šie rādītāji ir vienādi, tad projekti tiek vērtēti šādi: 

1. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur vēl nav īstenots Leader projekts (plānošanas 

periodā no 2015.-2020.gadam) – 0,03 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur 

īstenots viens Leader projekts – 0,02 punkti. Projekts iesniegts no teritorijas (pagasta, ciema), kur 

īstenoti divi Leader projekti – 0,01 punkts. Īstenoti trīs un vairāk projekti – 0 punktu. 

2. Projekta iesniedzējs nav iesniedzis un viņam nav atbalstīts neviens projekts periodā no 2015.-

2020.gadam – 0,03 punkti. Ir iesniegts un atbalstīts viens projekts – 0,02 punkti. Ir iesniegti divi 

projekti – 0,01 punkts. Iesniegti trīs un vairāk projektu – 0 punktu. 

 

Ja projekta pieteikumi saņem vienādu punktu skaitu pirmajās projektu konkursu kārtās 2016.gadā 0,01 

punkts tiek piešķirts : 

1. Projektiem, kuru mērķa grupa ir jaunieši un/vai nabadzības un sociālās atstumtības riskam 

pakļautās iedzīvotāju grupas. 

2. Projektiem, kuri tiek īstenoti iepriekšējā plānošanas perioda izveidotās telpās vai izmanto 

iepriekšējā plānošanas periodā izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. 

3. Projektiem, kuros paredzēta sadarbība. 

 

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju: 

 tāme, kurā sniegta detalizēta informācija par projektā paredzēto izmaksu pamatotību un izmaksu 

pozīcijām. 

 

Ar Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam, tās mērķiem un rīcībām, plānotajām darbībām, 

projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties 

Brīvības ielā 48, Balvos, ēkas 2. stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un partnerības 

mājas lapā www.balvi.partneribas.lv, kontaktpersona: stratēģijas administratīvā vadītāja Ilze 

Daukste, mob.tālr.:27070899, e-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com 

 

http://www.lad.gov.lv/
http://www.balvi.partneribas.lv/

