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Pielikums Nr.1.  

Projektu vērtēšanas komisijas nolikums 

1. Vispārējie nosacījumi 

1.1. Projektu vērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā – komisija) funkcija ir nodrošināt Latvijas Lauku attīstības 

programmas 2014.–2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība)" projektu vērtēšanu. 

2. Komisijas izveidošanas nosacījumi 
2.1. Komisija tiek veidota no Padomes locekļu vidus. Atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams izvairīties no 
interešu konflikta situācijas, pieaicināmi ārēji vērtētāji.  
2.2. Komisijas sastāvu un darbību apstiprina Padome ar lēmumu pēc katras projektu iesniegumu pieņemšanas 
kārtas.  
2.3. Komisijas sastāvā neietilpst administratīvais vadītājs vai tā pienākumu izpildītāji.  
2.4.Par komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu atbild administratīvais vadītājs. 
 
3. Komisijas pienākumi 
3.1. Komisija pēc projektu pieņemšanas kārtas noslēgšanās veic projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši Vietējā 
attīstības stratēģijā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un vērtēšanas kārtībai.  
3.2. Komisija pēc projektu izvērtēšanas sagatavo protokolu un izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu 
iesniegumus pēc iegūto punktu skaita Padomei gala lēmuma pieņemšanai. 
3.3. Negatīva atzinuma gadījumā protokolā norāda pamatotu noraidīšanas iemeslu.  
 
4. Komisijas atbildība 
4.1. Komisijas locekļi ir atbildīgi par objektīvu un pamatotu projektu vērtēšanu. 

4.2. Padomes loceklim nav atļauts piedalīties komisijas darbā un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības 

stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir iesniegušas 

projekta iesniegumu. Informāciju par interešu konflikta neesamību Padomes loceklis apliecina, iesniedzot 

Interešu konflikta apliecinājumu.  

4.3. Komisija savā darbā ievēro konfidencialitāti. 

4.4. Komisijas vērtējumiem ir Padomei rekomendējošs raksturs. 

 

Valdes locekle   /personiskais paraksts/  L. Cīrule 



 
 

 

 
Pielikums Nr.2.  

APLIECINĀJUMS 
 
Būdams/a PPP biedrība “Zied zeme” projektu konkursa projektu vērtēšanas komisijas loceklis/e, apliecinu, ka 
darbojos tikai savu pilnvaru ietvaros, un neatrodos interešu konfliktā.  

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. 

Apņemos līdz projektu konkursa rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju par projektu vērtēšanas 
gaitu un rezultātiem. 
Apliecinu, ka visa informācija, kas nonāks manā rīcībā vērtēšanas laikā, tiks izmantota tikai projektu vērtēšanai. 
 

PPP biedrība “Zied zeme” vērtēšanas komisijas loceklis/-e: 

 

Vārds, Uzvārds     Paraksts 

Vieta, datums  

 



 
 

 

 

Pielikums Nr.3.  

IESNIEGUMS PAR IESPĒJAMU INTEREŠU KONFLIKTU 

 
Būdams/a PPP biedrība “Zied zeme” projektu konkursa projektu vērtēšanas komisijas loceklis/e, informēju, ka 
pastāv iespējama interešu konflikta situācija (atbalsta pretendents, projekta nosaukums, numurs un 
papildinformācija, kas paskaidro situāciju): 
 

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. 

Apņemos līdz projektu konkursa rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju par projektu vērtēšanas 
gaitu un rezultātiem. 
Apliecinu, ka visa informācija, kas nonāks manā rīcībā vērtēšanas laikā, tiks izmantota tikai projektu vērtēšanai. 
 

PPP biedrība “Zied zeme” vērtēšanas komisijas loceklis/-e: 

 

Vārds, Uzvārds     Paraksts 

Vieta, datums  

 


