


 Darbības teritorija – Baltinavas,

Balvu, Rugāju un Viļakas novadi

 Darbības mērķis - mazināt nabadzību

un sociālo izslēgtību Ziemeļlatgalē,

sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību.

 Viena no vecākajām VRG Latvijā –

dibināta 2003.gadā

 Apvieno vietējās nevalstiskās

organizācijas, pašvaldības

pārstāvjus, fiziskas personas un

uzņēmējus (36 biedri).



 LEADER pieeja

 Ziemeļlatgales sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģija 2015. - 2020. gadam

- projektu iesniegumu pieņemšana

- rīcības plāns, atbalsta apmērs un intensitāte

- atbalstāmās aktivitātes

- atbalsta pretendents

- attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

- publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi

 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana

 Nepieciešamie pavaddokumenti

 Projektu vērtēšana

 Projektu uzraudzība un sankcijas



LEADER ir mērķtiecīgas un

savstarpēji koordinētas aktivitātes

lauku attīstības veicināšanai.

Viens no LEADER pieejas

pamatprincipiem ir pieeja no

“apakšas uz augšu”, kad iniciatīva

nāk no vietējiem iedzīvotājiem,

iesaistoties savas teritorijas

problēmu identificēšanā un

risināšanā.
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A Darba grupas

(esošie un potenciālie uzņēmēji un mājražotāji, jaunieši un jauniešu pārstāvji, biedrības)

Tikšanās ar iedzīvotājiem (19 pagasti + 2 pilsētas)

Iedzīvotāju aptauja (saņemtas 264 anketas)

2015.gada vasarā veiktais pētījums „Biedrības "Balvu rajona partnerība" attīstības stratēģijas ieviešanas gala 

izvērtējums un turpmāko darbības virzienu noteikšana"
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Vērtēšanas kritēriji pārrunāti arī

tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem

Tikšanās ar biedrības „Balvu

rajona partnerība” projektu

vērtēšanas komisiju un valdes

locekļiem

Valsts lauku tīkla organizēto

semināru Ozolniekos par

vērtēšanas kritēriju izstrādi

Pētījuma ieteikumi 3
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E Stratēģijas izstrādē tika lūgti

pašvaldību priekšlikumi

stratēģisko projektu noteikšanai

Baltinavas, Balvu, Rugāju un

Viļakas novadu attīstības

programmas

Lauku attīstības programma

2014.-2020.gadam

Pētījuma rezultāti
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Stratēģijas projekts tika saskaņots

ar biedrības „Balvu rajona

partnerība” biedriem

Stratēģijas projekts prezentēts,

papildināts un saskaņots ar

Baltinavas, Balvu, Rugāju un

Viļakas novadu iedzīvotājiem,

2015.gada oktobrī un novembrī

rīkotajos semināros katrā novadā

Biedrības “Balvu rajona partnerība” biedri stratēģiju apstiprināja 10.11.2015.



 Sadarbība kopīgu mērķu īstenošanā pēc iespējas vairākās jomās. Īpaši atbalstot

sadarbību starp pašvaldības iestādēm, starp uzņēmējiem, biedrībām un visām šīm

iesaistītajām pusēm savā starpā. Iedzīvotāji aktīvi līdzdarbojas savu problēmu risināšanā un

sniedz savu ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanai.

 Ekonomiski attīstīta teritorija - veiksmīgi darbojas esošie uzņēmēji un sakārtotā

uzņēmējdarbības infrastruktūra veicina jaunu uzņēmumu veidošanos.

 Bagāts kultūras mantojums – teritorijai ir spēcīga identitāte, vietējie iedzīvotāji lepojas

ar kultūrvēsturiskajām tradīcijām, prot saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, nodot to

nākamajām paaudzēm, nodrošinot ikviena interesenta izglītošanu par Ziemeļlatgales

kultūru, kā arī prot tradīciju iepazīšanu un mācīšanu piedāvāt vienotā tūrisma produktā.

 Pievilcīga vide – pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam teritorijā pieejami kvalitatīvi

nepieciešamie pašvaldības un privātā sektora pakalpojumi. Publiskā teritorija ir sakārtota,

veidojot pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un teritorijas viesiem.

Ziemeļlatgale – uz sadarbību balstīta ekonomiski attīstīta teritorija ar bagātu

kultūras mantojumu un pievilcīgu dzīves vidi vietējiem iedzīvotājiem un

viesiem.



 Sludinājums kopsumma - 975 728,00 EUR

 M2 Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās

sabiedrības aktivitātes – 525 364,00 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 iesniegšana biedrībā “Balvu rajona partnerība”,

no 18. aprīļa līdz 18. maijam;

 Projekta iesniegumus var iesniegt:

Informācija par EPS sistēmu - http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-

sistema-eps/

 Iesniedzot VRG birojā, iesniegums jāsagatavo

3 eksemplāros un jāiesniedz arī elektroniskā kopija;

 Iesniegt projektu var TIKAI paraksttiesīga persona;

 NEATLIKT PROJEKTA IESNIEGŠANU 

UZ PĒDĒJO BRĪDI!

1. Izmantojot elektronisko 
pieteikšanās sistēmu 

(EPS)

2. Personiski iesniedzot 
VRG birojā, Balvos, 

Brīvības 48

3. Parakstot ar 
elektronisko parakstu un 
nosūtot uz lad@lad.gov.lv



veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā,

sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla

stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības

iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī

vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par

priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības

un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.



Sabiedriskā labuma projekts ir projekts, kuru

īsteno aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības

iniciatīvas", kurā plānotajam mērķim nav

komerciāla rakstura un kas nav kvalificējams

kā valsts atbalsts.

Par sabiedriskā labuma projekta

rezultātu netiek prasīta samaksa.



M2 Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un

pilsoniskās sabiedrības aktivitātes

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

sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

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 2.2. Baltinavas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana

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

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 2.4. Brīvdabas estrādes Rugājos atjaunošana un tās apkārtnes labiekārtošana

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 2.5. Arhitektūras pieminekļa „Bēržu kapu kapliča” atjaunošana

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 2.6. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

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 2.7. Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana

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.



Atbilstība Lauku attīstības programmai:

2.1. – 2.5. rīcība:

1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,

sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti

un sasniedzamību;

2.6. – 2.7. rīcība:

2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu

klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības,

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.



Nr. Mērķis / Rīcība

LAP 2014.-2020. 

atbilstošā 

apakšpasākuma

aktivitāte

Īstenošanas kārtas 

(izsludinā-šanas

princips)

Maksimālā atbalsta 

intensitāte (%)

Maksimālā 

attiecināmo izmaksu 

summa vienam 

projektam (euro)

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”

2.1.

Vietējās teritorijas, 

ieskaitot dabas un kultūras 

mantojuma objektus, 

sakārtošana pakalpojumu 

pieejamībai, kvalitātei un 

sasniedzamībai

Aktivitāte „Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas”

2016.gadā 1.kārta

2017.gadā 2.kārta

2018.gadā 3.kārta

Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%
50 000 

2.2.

Baltinavas vēsturiskā 

centra laukuma 

labiekārtošana

Aktivitāte „Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas”

2016.gadā 1.kārta
Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%
50 000 

2.3.

Dabas parka “Balkanu

kalni” tūrisma un sporta

piedāvājumu pilnveidošana

Aktivitāte „Vietas

potenciāla attīstības

iniciatīvas”

2016.gadā – 1.kārta
Sabiedriskā labuma

projekti – 90%

50 000 

2.4.

Brīvdabas estrādes Rugājos 

atjaunošana un tās 

apkārtnes labiekārtošana 

Aktivitāte

„Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”

2016.gadā – 1.kārta Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%

50 000 



Nr. Mērķis / Rīcība

LAP 2014.-2020. 

atbilstošā 

apakšpasākuma

aktivitāte

Īstenošanas kārtas 

(izsludinā-šanas

princips)

Maksimālā atbalsta 

intensitāte (%)

Maksimālā 

attiecināmo izmaksu 

summa vienam 

projektam (euro)

M2 „Veicināt iedzīvotājiem pievilcīgas dzīves vides radīšanu un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes”

2.5.

Arhitektūras pieminekļa 

„Bēržu kapu kapliča” 

atjaunošana

Aktivitāte „Vietas 

potenciāla attīstības 

iniciatīvas”

2016.gadā – 1.kārta
Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%
50 000

2.6.

Sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošana vietējiem 

iedzīvotājiem

Aktivitāte

„Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”

2016.gadā -1.kārta

2017.gadā -2.kārta

2018.gadā – 3.kārta

Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%

20 000

Apmācību projektiem 

līdz 2000eur

2.7.

Nemateriālo kultūras 

vērtību saglabāšana un 

popularizēšana

Aktivitāte

„Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”

2016.gadā – 1.kārta

2017.gadā 2.kārta

2018.gadā –

3.kārta*

Sabiedriskā labuma 

projekti – 90%
10 000



1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošana, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

2. Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu,
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai

Atbalsta pretendents Attiecināmās izmaksas

Juridiska (tostarp biedrība un vietējā 

pašvaldība) vai fiziska persona, kas 

īstenos sabiedriskā labuma projektu*

(Izņemot Balvu novada pašvaldību un 

Balvu pilsētas teritoriju)

- jaunu pamatlīdzekļu iegāde

- būvniecības izmaksas

- būvmateriālu iegādes izmaksas

- teritorijas labiekārtošana

- mācību izmaksas

- ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras 

nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai un 

nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmo izmaksu 

kopsummas

- vispārējās izmaksas

- PVN, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta



jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai,

ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves

salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30

centimetriem), būves atjaunošanas un būves restaurācijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām

personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;

būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par

projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi

paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);

teritorijas labiekārtošanas (piemēram, teritorijas asfaltēšanas vai cita klājuma ieklāšanas, žoga

izbūves, zāliena, ilggadīgo stādījumu un ārējā apgaismojuma ierīkošanas) izmaksas;

mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki;

ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības

veidošanai un nepārsniedz 10 procentu no pārējo šo noteikumu 31. punktā minēto attiecināmo izmaksu

kopsummas;

vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes,

būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko

pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma

reģistrāciju zemesgrāmatā, ja tās ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz

septiņus procentus no pārējo šo noteikumu 31. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā:



2% no šo noteikumu 31.1., 31.5. un 31.6. apakšpunktā minētajām izmaksām;

7% no šo noteikumu 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā minētajām izmaksām.

Šo noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas neattiecas uz pamatlīdzekļu iegādi.

Šo noteikumu 5.2.2. apakšpunktā minētajā darbībā (izņemot, ja projektā ir tikai šo

noteikumu 31.5. apakšpunktā minētās izmaksas) gadu pēc projekta pabeigšanas

attiecināmas ir arī ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas (tajā skaitā ar to

saistītie nodokļi un nodevas) un darbības nodrošināšanas izmaksas, ja tās nepārsniedz 15

procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Ar projekta īstenošanu

saistītajam personālam atalgojumu izmaksā ne mazāk kā sešus mēnešus.

Attiecināms ir pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts

budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās

vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas

tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, publisko

finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un

apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.



procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas

komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta

izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav

veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma

procedūras piemērošanu;

esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas

izmaksas;

īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;

tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

atlīdzība personālam, izņemot šo noteikumu 33. punktā minēto gadījumu;

jebkuras piemaksas par papildu darbu, virsstundu darbu vai darbu svētku dienās,

prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;



nodokļi un nodevas (izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7. apakšpunktā, kā arī 33. un 34.

punktā minētos gadījumus);

mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot

vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas

specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes

izdevumi;

izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;

maksa par mācībām, kas ir daļa no vispārējās vidējās izglītības vai augstākās izglītības programmām;

pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas;

izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot šo noteikumu 28.6. un 31.7.

apakšpunktā minētās izmaksas);

citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17.

decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005.

Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu

īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par

neattiecināmajām izmaksām.



 Projekts atbilst biedrības “Balvu rajona partnerība” SVVA

stratēģijai;

 Projektu īsteno SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā,

izņemot:

◦ Ar sabiedriskajām attiecībām saistītas aktivitātes, kuras var tikt

īstenotas arī ārpus VRG teritorijas;

 Atbalsta pretendents, īstenojot projektu sasniedz projekta

mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim;

 Sasniedz projektā paredzētos rādītājus.





 Lauku atbalsta dienesta mājaslapa -
http://lad.gov.lv/lv/

1.

2.

3.

http://lad.gov.lv/lv/








 Projekta iesniegums;

 Atbalsta pretendenta deklarācija;

 Tehniskā specifikācija;

 Rezultātu apkopojums;

 Apliecinājums par interešu konflikta neesamību;

 …

Pieteikums_19_2_2.xls
Atbalsta_pretendenta_deklaracija.pdf
Tehniska_specifikacija.pdf
Rezultatu_apkopojums.pdf
Apliecinajums_par_interesu_konflikta_neesamibu.pdf


 Projekta īstenošanu var uzsākt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas

LAD (tātad 1 mēnesis pēc kārtas noslēguma, kad Partnerība būs

projektus nodevusi LAD), uzņemoties pilnu finanšu risku.

 Projektu sāk īstenot ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc projekta

apstiprināšanas; ja ir būvniecība (pārbūve, ierīkošana, novietošana vai

atjaunošana), tad 9 mēnešu laikā.

Projekta īstenošanas termiņš:

 Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana — divi gadi no LAD

lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja kopējais projekta īstenošanas termiņš pārsniedz kārtā publicēto

termiņu, tiek piemērotas sankcijas.



1. Pēc projekta vai tās daļas īstenošanas LAD iesniedz maksājuma

pieprasījumu un projekta īstenošanas apliecinošus darījuma

dokumentus un konta izrakstu.

2. Publisko finansējumu atmaksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja

tās ir atbalsta saņēmēja īpašumā (neattiecas finanšu līzinga gadījumā).

3. Maksājuma pieprasījumu LAD izskata 30 darbdienu laikā no tā

iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai LAD

pieprasījis papildu informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts

par 15 darbdienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.

4. Atbalsta maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā uz

atbalsta saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu;



 Vērtēšanas kritēriji

Vertesanas_kriteriji_M2.docx


 No 18. maija līdz 18. jūnijam projektu vērtē vietējā
rīcības grupā - LEADER projektu vērtēšanas komisija
(vērtē atbilstību stratēģijai);

 No 18. jūnija – 18. septembrim vērtē Lauku atbalsta
dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības
pārvalde (vērtē pēc MK not. Nr. 598)

Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav
skaidra, LAD jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski
pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai.
Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz 14 kalendāra
dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pieprasītā
informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta
dienests pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.



 Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību

lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā

(http://likumi.lv/doc.php?id=269553#piel6&pd=1)

 Projekta uzraudzības periods ir 5 gadi pēc projekta īstenošanas.

 Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem

iegūtos pamatlīdzekļus:

- izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

- neatsavina vai nepatapina;

- neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām

aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

 Būtiskākais uzsvars uz sasniedzamajiem rādītājiem - ja projekta uzraudzības laikā

sasniedzamie rādītāji netiek sasniegti, LAD pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu

proporcionāli nesasniegtajam apmēram.

 Projekts ir tas dokuments, pēc kura Jūs PĀRBAUDĪS;

http://likumi.lv/doc.php?id=269553


• Lauku atbalsta dienesta mājaslapā - www.lad.gov.lv

• Balvu rajona partnerība mājaslapā -

www.balvi.partneribas.lv

• Valsts lauku tīkla mājaslapā -

http://www.laukutikls.lv

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


www.twitter.com/BalvuPartneriba

www.facebook.com/BalvuPartneriba/?fref=ts

http://www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/

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

Stratēģijas administratīvā vadītāja

ILZE DAUKSTE

Tālr.: 27070899

E-pasts: balvurajpartneriba@gmail.com

http://www.twitter.com/BalvuPartneriba
http://www.facebook.com/BalvuPartneriba/?fref=ts
http://www.draugiem.lv/balvurajonapartneriba/
http://www.balvi.partneribas.lv/



