
Lauku attīstības programmas (2007.  – 2013.gads)  LEADER pieejas īstenošana pasākumā 411 „Konkurētspējas veicināšana vietējo  attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Ministru  kabineta  noteikumi  Nr.764 2011.gada  4.oktobrī  “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””.

Vietējā rīcības grupa – Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” (turpmāk - PPP biedrība „Zied zeme”) 
PPP biedrības „Zied zeme” attīstības stratēģija 2009.- 2013.gadam pasākumam 411 - “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas  
teritorijā” un 413 - “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Stratēģijai piešķirtais finansējums 2013.gadā (LVL): 233 875,83

Konkursa kārtā projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2013.gada 2.jūlija līdz 2013.gada 2.augustam sekojošās rīcībās:

Nr. 
p.k. 

Rīcība

Kārtā 
publiski 

pieejamais 
finansē-

jums, LVL

Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013.gadam pasākums 

Maksimālā 
attiecināmo 

izmaksu 
summa 
vienam 

projektam (Ls)

Maksimālā 
atbalsta 

intensitāte (%)
Rīcības mērķi un plānotās darbības

1 1.1. Infrastruktūras 
izveide sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošanai

53 728,75 413. pasākums “Lauku 
ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”.
2011.gada 4.oktobra MK 
noteikumu Nr.764 6.2. punktā 
minētā aktivitāte „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, 

Ls 20 000,00 Biedrības un 
nodibinājumi – 

90%; 
Pašvaldības – 

75%; 
Juridiskas un 

fiziskas personas 
– 60% 

Rīcības mērķis – Veicināt teritoriju 
sakopšanu un jaunu objektu izveidi, lai 
radītu jaunu vai kvalitatīvi uzlabotu esošo 
sabiedrisko aktivitāti vietējiem 
iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros ir paredzēta teritorijas 
labiekārtošana sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai, tādu objektu izveide vai 
kvalitātes uzlabošana, kas nodrošina 
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informācijas, tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu 
vietējiem iedzīvotājiem, transporta 
infrastruktūras kvalitātes uzlabojumi 
sabiedrisko aktivitāšu sasniedzamībai, 
dabu saudzējošas infrastruktūras 
ierīkošana un uzlabošana sabiedrisko 
aktivitāšu pieejamībai, drošas vides 
izveide un neizmantotu, pamestu ēku 
funkcionalitātes pārveidošana sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai, infrastruktūras 
pielāgošana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

 2. 1.2. Sabiedrisko 
aktivitāšu 
dažādošana 
vietējiem 
iedzīvotājiem

71 700,66 413. pasākums “Lauku 
ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”.
2011.gada 4.oktobra MK 
noteikumu Nr.764 6.2. punktā 
minētā aktivitāte „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas, tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

 10 000 Ls Biedrības un 
nodibinājumi – 

90%; 
Pašvaldības – 

75%; 
Juridiskas un 

fiziskas personas 
– 60% 

Rīcības mērķis – Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana, kā arī mazās infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Rīcība ietvaros ir paredzēta brīvā laika 
pavadīšanai nepieciešamo telpu izveide, 
rekonstrukcija, kā arī inventāra iegāde, 
iedzīvotāju prasmju un iemaņu 
paaugstināšanai, nodrošinot 
mūžizglītības pasākumus, interešu 
izglītības attīstību un daudzveidību, 
jauniešu, ģimeņu, sociālo un dienas 
centru izveidei, iekārtošanai un 
atjaunošanai.

 3. 2.1. Atbalsts 
nodarbinātības 
veicināšanai un 
pakalpojumu 
dažādošanai 
(izņemot ar 
zivsaimniecību 
saistīto nozari)

53 728,75 413. pasākums “Lauku 
ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā”.
2011.gada 4.oktobra MK 
noteikumu Nr.764 6.1. punktā 
minētā aktivitāte „Iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas, tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma 

 20 000 Ls Biedrības un 
nodibinājumi – 

60%; 
Pašvaldības – 

60%; 
Juridiskas un 

fiziskas personas 
– 60% 

Rīcības mērķis – Veicināt 
uzņēmējdarbības un saimnieciskās 
darbības attīstību, nodrošinot 
pakalpojumu pieejamību un 
nodarbinātības līmeņa paaugstināšanos 
PPP biedrības „Zied zeme” darbības 
teritorijā.
Pasākums paredzēts uzņēmumu un 
individuālās nodarbinātības attīstībai, 
nodrošinot pakalpojumu pieejamību un 
lauku ekonomikas dažādošanu. 
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iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide 
pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem.

Pasākumā ir ietverts atbalsts esošo 
darba vietu uzlabošanai un jaunu darba 
vietu radīšanai nodrošinot darba vides 
uzlabošanu, tādējādi saglabājot darba 
vietas un nodarbinātības līmeņa 
palielināšanos. Pasākums ietver 
nodarbinātības veicināšanas un 
pakalpojumu attīstības pasākumus 
atbilstoši MK noteikumu Nr.764 
54.punktā iekļautajām attiecināmajām 
izmaksām. 

4.  4.1. Atbalsts 
Mājražošanas 
attīstībai

54 717,67 411. pasākums “Konkurētspējas 
veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2011.gada 4.oktobra MK 
noteikumu Nr.764 3.1. un 
3.2.punktos minētās aktivitātes 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana, 
infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu 
ražošanai, pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, 
tai skaitā pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai”.

 20 000 Ls 3.1. aktivitātei:
juridiskas un 

fiziskas personas, 
kas reģistrētas 

PVD (mājražotāji) 
– 40% līdz 60%

3.2. aktivitātei:
juridiskas un 

fiziskas personas, 
kas reģistrētas vai 
plāno reģistrēties 
PVD (mājražotāji) 

– 50%

Rīcības mērķis – veicināt 
lauksaimniecības produktu pārstrādi 
mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību  
lauksaimniecības produktiem, tādejādi 
veicinot mājražošanas attīstību un 
konkurētspēju biedrības “Zied zeme” 
darbības teritorijā.
3.1.aktivitātei pasākums paredzēts 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
infrastruktūras izveidei lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, ieskaitot pašu 
saražotās produkcijas iepakošanai;
3.2.aktivitātei pasākums paredzēts 
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, 
kā arī infrastruktūras izveidei 
lauksaimniecības produktu pārstrādei un 
pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
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Projektu vērtēšanas kritēriji

Pozitīvu  atzinumu par  projekta  atbilstību  VRG PPP biedrības “Zied  zeme”  Attīstības stratēģijai  vietējā  
rīcības grupa sniedz par tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 22 punktus no maksimāli iespējamā 34  
punktu skaita.

Projektu atbilstība stratēģijai tiek vērtēta trijos līmeņos. Katrai rīcībai ir savi vērtēšanas kritēriji:

1.līmenis – Vispārīgie kritēriji   (visām rīcībām vienādi)  

Ja projekta iesniegums atbilst kritērijam, tad tiek piešķirti 2 punkti
Ja projekta iesniegums neatbilst kritērijam, tad tiek piešķirti 0 punkti.

Ja kaut vienā no kritērijiem, vērtējums ir „0” projektu pieteikums netiek vērtēts turpmākajos līmeņos un tiek  
atzīts par neatbilstošu PPP biedrības „Zied zeme” stratēģijai.

Nr. kritēriji 0 vai 2 punkti
1. Vai projekts atbilst rīcības mērķim?
2. Vai projekts atbilst rīcības piedāvātājiem risinājumiem?
3. Vai projekta īstenošanas vieta atbilst rīcībā noteiktajam?

1.1. Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai;

2.līmenis – Specifiskie kritēriji

Nr. Kritēriji

1.

Projektu īstenošanas vietā 
(pagasta teritorija)* piesaistītais 
finansējums ELFLA rīcību 
ietvaros uz vienu iedzīvotāju 

0 – 2,00 lati – 2 punkti
2,01 – 5,00 – 1,5 punkti
5,01 – 10,00 – 1 punkts
10,01 – 15,00 – 0,5 punkti
15,01 un vairāk – 0 punkti

2.

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(fiziskas personas un juridiskas 
personas, izņemot pašvaldības)

Vai

Līdz 5 000 latu – 2 punkti
No 5 001 līdz 10 000 latu – 1,5 punkti
No 10 001 līdz 15 000 latu – 1 punkts
No 15 001 līdz 20 000 latu – 0,5 punkti
Vairāk kā 20 001 latu – 0 punkti

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(pašvaldības)

Līdz 30 000 latu – 2 punkti
No 30 001 līdz 60 000 latu – 1,5 punkti
No 60 001 līdz 90 000 latu – 1 punkts
No 90 001 līdz 120 000 latu – 0,5 punkti
No 120 001 līdz vairāk – 0 punkti

3. Projektu kārtā iesniegto projektu 
skaits ELFLA rīcībās kopā, 
vienas kārta ietvaros.

1 pieteikumi – 2 punkti
2 pieteikumi – 1,5 punkti
3 pieteikumi – 1 punkti
4 pieteikumi – 0 punkts

4. Projektu iesniedzējam ir 
saistības** iepriekšējo kārtu 
ELFLA projektu realizācijai.

Projektu iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti – 2 punkti
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti līdz vienam 
gadam (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 1 
punkts
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti vairāk par 
vienu gadu (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 0 
punkti

5. Projekta gatavības stadija. Projekta pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 2 punkti
Projekta pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 0 punkti

*   Pēc administratīvo teritoriju likumā noteiktajām pagastu teritorijām.
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** Saistības par iepriekšējo projektu realizāciju tiks fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu.

3.līmenis – Projekta atbilstība stratēģijai

Atbilstoši  katram projektu  vērtēšanas kritērijam,  kas  nosaka projekta  atbilstību  stratēģijai,  tiek piešķirts 
noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti  
labi”)

Nr. 
p.k.

Kritērijs

Vispārīgie kritēriji
1. Projektā ir raksturota esošā situācija un sniegts nepieciešamības pamatojums.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. 
3. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 

un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
4. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšanu.
5. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.

6. Projekta ilgtspēja un projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā.
Papildus kritēriji

7. Projekta tiešā mērķauditorija ir bērni un jaunieši.
8. Projekta realizācija radīs jaunu publiski pieejamu labiekārtotu teritoriju, kas ir piemērota aktīvai 

atpūtai.
9. Projekts veicinās apdzīvoto vietu drošības apstākļu uzlabošanu.

1.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem

2.līmenis – Specifiskie kritēriji

Nr. Kritēriji

1.

Projektu īstenošanas vietā 
(pagasta teritorija)* piesaistītais 
finansējums ELFLA rīcību 
ietvaros uz vienu iedzīvotāju 

0 – 2,00 lati – 2 punkti
2,01 – 5,00 – 1,5 punkti
5,01 – 10,00 – 1 punkts
10,01 – 15,00 – 0,5 punkti
15,01 un vairāk – 0 punkti

2.

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(fiziskas personas un juridiskas 
personas, izņemot pašvaldības)

Vai

Līdz 5 000 latu – 2 punkti
No 5 001 līdz 10 000 latu – 1,5 punkti
No 10 001 līdz 15 000 latu – 1 punkts
No 15 001 līdz 20 000 latu – 0,5 punkti
Vairāk kā 20 001 latu – 0 punkti

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(pašvaldības)

Līdz 30 000 latu – 2 punkti
No 30 001 līdz 60 000 latu – 1,5 punkti
No 60 001 līdz 90 000 latu – 1 punkts
No 90 001 līdz 120 000 latu – 0,5 punkti
No 120 001 līdz vairāk – 0 punkti

3. Projektu kārtā iesniegto projektu 
skaits ELFLA rīcībās kopā, 
vienas kārta ietvaros.

1 pieteikumi – 2 punkti
2 pieteikumi – 1,5 punkti
3 pieteikumi – 1 punkti
4 pieteikumi – 0 punkts

4. Projektu iesniedzējam ir 
saistības** iepriekšējo kārtu 
ELFLA projektu realizācijai.

Projektu iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti – 2 punkti
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti līdz vienam 
gadam (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 1 
punkts
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti vairāk par 
vienu gadu (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 0 
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punkti
5. Projekta gatavības stadija. Projekta pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie 

pavaddokumenti – 2 punkti
Projekta pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 0 punkti

*   Pēc administratīvo teritoriju likumā noteiktajām pagastu teritorijām.
** Saistības par iepriekšējo projektu realizāciju tiks fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu.

3.līmenis – Projekta atbilstība stratēģijai

Atbilstoši  katram projektu  vērtēšanas kritērijam,  kas  nosaka projekta  atbilstību  stratēģijai,  tiek piešķirts 
noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti  
labi”)

Nr. 
p.k.

Kritērijs

Vispārīgie kritēriji
1. Projektā ir raksturota esošā situācija un sniegts nepieciešamības pamatojums.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. 
3. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 

un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
4. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšanu.
5. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.

6. Projekta ilgtspēja un projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā.
Papildus kritēriji

7. Projekta tiešā mērķauditorija ir bērni un jaunieši.
8. Projekta realizācija radīs jaunu sabiedrisku aktivitāti, kura tieši veicinās aktīvās atpūtas 

attīstību.
9. Projekts veicinās bērnu/jauniešu vai ģimenes centru izveidi.

2.1. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai

2.līmenis – Specifiskie kritēriji

Nr. Kritēriji

1.

Projektu īstenošanas vietā 
(pagasta teritorija)* piesaistītais 
finansējums ELFLA rīcību 
ietvaros uz vienu iedzīvotāju 

0 – 2,00 lati – 2 punkti
2,01 – 5,00 – 1,5 punkti
5,01 – 10,00 – 1 punkts
10,01 – 15,00 – 0,5 punkti
15,01 un vairāk – 0 punkti

2.

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(fiziskas personas un juridiskas 
personas, izņemot pašvaldības)

Vai

Līdz 5 000 latu – 2 punkti
No 5 001 līdz 10 000 latu – 1,5 punkti
No 10 001 līdz 15 000 latu – 1 punkts
No 15 001 līdz 20 000 latu – 0,5 punkti
Vairāk kā 20 001 latu – 0 punkti

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam EFLFA rīcībām 
(pašvaldības)

Līdz 30 000 latu – 2 punkti
No 30 001 līdz 60 000 latu – 1,5 punkti
No 60 001 līdz 90 000 latu – 1 punkts
No 90 001 līdz 120 000 latu – 0,5 punkti
No 120 001 līdz vairāk – 0 punkti

3. Projektu kārtā iesniegto projektu 
skaits ELFLA rīcībās kopā, 
vienas kārta ietvaros.

1 pieteikumi – 2 punkti
2 pieteikumi – 1,5 punkti
3 pieteikumi – 1 punkti
4 pieteikumi – 0 punkts
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4. Projektu iesniedzējam ir 
saistības** iepriekšējo kārtu 
ELFLA projektu realizācijai.

Projektu iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti – 2 punkti
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti līdz vienam 
gadam (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 1 
punkts
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti vairāk par 
vienu gadu (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 0 
punkti

5. Projekta gatavības stadija. Projekta pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 2 punkti
Projekta pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 0 punkti

*   Pēc administratīvo teritoriju likumā noteiktajām pagastu teritorijām.
** Saistības par iepriekšējo projektu realizāciju tiks fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu.

3.līmenis – Projekta atbilstība stratēģijai

Atbilstoši  katram projektu  vērtēšanas kritērijam,  kas  nosaka projekta  atbilstību  stratēģijai,  tiek piešķirts 
noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti  
labi”)

Nr. 
p.k.

Kritērijs

Vispārīgie kritēriji
1. Projektā ir raksturota esošā situācija un sniegts nepieciešamības pamatojums.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. 
3. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 

un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
4. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšanu.
5. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.
6. Projekta ilgtspēja un projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā.

Papildus kritēriji
7. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas un/vai tiks radīts jauns uzņēmums.
8. Projekta rezultātā tiks radīts jauns pakalpojums/produkts.
9.  Projekts veicinās jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā.

4.1. Atbalsts mājražošanas attīstībai

2.līmenis – Specifiskie kritēriji

Nr. Kritēriji

1.

Projektu īstenošanas vietā 
(pagasta teritorija)* piesaistītais 
finansējums Konkurētspējas 
veicināšanas rīcības ietvaros uz 
vienu iedzīvotāju 

0 – 2,00 lati – 2 punkti
2,01 – 5,00 – 1,5 punkti
5,01 – 20,00 – 1 punkts
20,01 – 50,00 – 0,5 punkti
50,01 un vairāk – 0 punkti

2.

Līdz šim apstiprinātā publiskā 
finansējuma apjoms 
iesniedzējam Konkurētspējas 
veicināšanas rīcības ietvaros

Līdz 5 000 latu – 2 punkti
No 5 001 līdz 10 000 latu – 1,5 punkti
No 10 001 līdz 15 000 latu – 1 punkts
No 15 001 līdz 20 000 latu – 0,5 punkti
Vairāk kā 20 001 latu – 0 punkti

3. Projektu kārtā iesniegto projektu 
skaits Konkurētspējas 
veicināšanas rīcībā, vienas kārta 
ietvaros.

1 pieteikumi – 2 punkti
2 pieteikumi – 1,5 punkti
3 pieteikumi – 1 punkti
4 pieteikumi – 0 punkts
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4. Projektu iesniedzējam ir 
saistības** iepriekšējo 
Konkurētspējas veicināšanas 
rīcības kārtu projektu 
realizācijai.

Projektu iesniedzējam nav realizācijā esoši projekti – 2 punkti
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti līdz vienam 
gadam (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 1 punkts
Projektu iesniedzējam ir realizācijā esoši projekti vairāk par vienu 
gadu (no LAD lēmuma par projekta apstiprināšanu) – 0 punkti

5. Projekta gatavības stadija. Projekta pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 2 punkti
Projekta pieteikumam nav pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti – 0 punkti

*Pēc administratīvo teritoriju likumā noteiktajām pagastu teritorijām.
** Saistības par iepriekšējo projektu realizāciju tiks fiksētas uz konkrētā projekta iesniegšanas dienu.

3.līmenis – Projekta atbilstība stratēģijai

Atbilstoši  katram projektu  vērtēšanas kritērijam,  kas  nosaka projekta  atbilstību  stratēģijai,  tiek piešķirts 
noteikts punktu skaits no 0 līdz 2,0 (0 = ”neatbilst”, 0,5 = ”vāji”, 1,0 = ”apmierinoši”, 1,5 = ”labi”, 2 = ”ļoti  
labi”)

Nr. 
p.k.

Kritērijs

Vispārīgie kritēriji
1. Projektā ir raksturota esošā situācija un sniegts nepieciešamības pamatojums.
2. Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupu vajadzību sasniegšanu. 
3. Projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu 

un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei un rīcībai.
4. Projekta iesniegumā norāda projekta ieviešanas shēmu un nodrošinās kvalitatīvu rezultātu 

sasniegšanu.
5. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un atbilstošas rezultātiem.

6. Projekta ilgtspēja un projekta rezultātu ietekme vietējo iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanā.
Papildus specifiskie kritēriji

7. Projekta rezultātā tiks radītas jaunas darbavietas un/vai tiks radīts jauns uzņēmums.
8. Projekta rezultātā tiks radīts jauns produkts.
9. Projekts veicinās jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā.

Ar  rīcību  mērķiem,  to  plānotajām darbībām,  projektu  vērtēšanas  kritērijiem  un  minimālo  punktu  skaitu 
pozitīvā atzinuma saņemšanai  par projekta iesniegumu ir  iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa 
ielā 11a, (1.stāvā) 

Projekti jāiesniedz līdz 2013.gada 2.augustam plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, 
Raiņa ielā 11a, (1.stāvā) vai konsultāciju punktā Eizenšteina komunikāciju centrā, Ķeipenē (Stacijas ēka),  
Ogres novads.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar 
laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.

Papildus informācija pie Māra Cīruļa (maris@ziedzeme.lv, t.29782159); Indras Lejas (indra@ziedzeme.lv, 
t.29185665) vai Veltas Riekstiņas (velta@ziedzeme.lv, t.26314147)

Projektu  konsultācijas var  saņemt  gan  elektroniski,  gan  zvanot  uz  tālruni,  gan  arī  klātienē  (iepriekš 
piesakoties)  Lielvārdē  (Raiņa  iela  11a).  Pieteikšanās  pie  Māra  Cīruļa,  tālrunis  29782159,  e-pasts: 
maris@ziedzeme.lv
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