
 

 

 

Biedrības “Gaujas Partnerība” paziņojums 

Biedrība "Gaujas Partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 

aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla 

attīstības iniciatīvas”. 

Projektu iesniegumus var iesniegt papīra formā 2 eksemplāros biedrības “Gaujas Partnerība” birojā 

Ādažos, Gaujas ielā 33A, 240.kabinetā (tiem pievienojot 1 kopiju elektroniskā formātā, datu nesējā), kā 

arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta formā, kas 

noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot to uz e-pastu 

lad@lad.gov. 

Termiņš, kad tiks uzsākta 

projektu iesnieguma 

pieņemšana 

20.04.2016.-20.05.2016. 

Sludinājuma kopsumma  284 439 EUR 

1. Rīcība 1.1. - 71 110 EUR  

2. Rīcība 1.2. - 28 444 EUR 

3. Rīcība 1.3. - 42 666 EUR 

4. Rīcība 1.4. - 28 443 EUR 

5. Rīcība 2.1. - 71 110 EUR 

6. Rīcība 2.2. - 42 666 EUR 

Projektu  īstenošanas termiņš Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš ir 2 

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 projekta īstenošanas 

termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par 

projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu 

īstenošanas termiņš 1 gads LAD lēmuma pieņemšanas 

par projekta iesnieguma apstiprināšanu 

 

 

mailto:lad@lad.gov


Rīcības un to apraksti 

Rīcība  Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana, 

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu 

radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to 

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Atbalsta apmērs   71 110 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo 

produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un 

kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt uzņēmējdarbības attīstību 

VRG darbības teritorijā, piem.: 

- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana; 

- jaunu uzņēmumu veidošana; 

- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba 

apstākļu uzlabojumiem. 

Atbalstāmās izmaksas: 

1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana;  

2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, 

novietošanas un atjaunošanas izmaksas, ja būve tiek tehniski 

vai funkcionāli uzlabota;  

3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;  

4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas 

nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla 

veidošanai;  

5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai 

izmantošanas izmaksas;  

6. vispārējās izmaksas.  

 

Rīcība  Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana, 

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei 

realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Apbalsta apmērs   28 444 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai 

tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības attīstību 

VRG darbības teritorijā, piem.:  

- produktu ražošana un pārstrāde;  

- produktu realizēšana tirgū;  

- uzņēmumu darba vides uzlabojumi. 

Atbalstāmās izmaksas: 

1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana;  



2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, 

novietošanas un atjaunošanas izmaksas, ja būve tiek tehniski 

vai funkcionāli uzlabota;  

3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;  

4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas 

nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla 

veidošanai;  

5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai 

izmantošanas izmaksas;  

6. vispārējās izmaksas.  

 

 

Rīcība  Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana, 

Rīcība 1.3. Atbalsts tādas vides radīšanai vai 

labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un 

jaunu realizācijas veidu ieviešanai 

Apbalsta apmērs   42 666 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.1.3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek 

realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu 

ieviešanai 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās produkcijas 

realizēšanu tirgū VRG darbības teritorijā un pilsētās (izņemot 

Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000, piem.: 

- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana; 

- jaunu realizācijas veidu ieviešana; 

- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana. 

Atbalstāmās izmaksas: 

1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana;  

2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, 

novietošanas un atjaunošanas izmaksas, ja būve tiek tehniski 

vai funkcionāli uzlabota;  

3. jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas;  

4. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas 

nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla 

veidošanai;  

5. patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai 

izmantošanas izmaksas;  

6. vispārējās izmaksas. 

 

Rīcība  Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana, 

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku produktivitātes kāpināšanai 

Apbalsta apmērs   28 443 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai; 



Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt darbinieku zināšanu un 

prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku 

produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību.  

Atbalstāmās izmaksas: 

1. maksa par darbinieku dalību mācībās; 

2. komandējuma izmaksas. 

 

 

 

 

Rīcība  Mērķis M2 Vietējās teritorijas sakārtošana, 

Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un 

kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, 

kvalitātei un sasniedzamībai 

Apbalsta apmērs   71 110 EUR 

Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, 

sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti 

un sasniedzamību; 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas 

sakārtošanu, pieejamo dabas un kultūras objektu pieejamību un 

izmantošanas kvalitāti sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un 

drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.: 

- dabas objektu sakopšana; 

- kultūras objektu sakārtošana; 

- vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, 

pieejamības uzlabošana. 

Atbalstāmās izmaksas: 

1. jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un 

uzstādīšana;  

2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, 

novietošanas,  atjaunošanas un restaurācijas izmaksas;  

3. būvmateriālu iegādes izmaksas;  

4. teritorijas labiekārtošanas izmaksas; 

5. mācību izmaksas; 

6. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kas 

nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai;  

7. vispārējās izmaksas. 

 

Rīcība  Mērķis M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, 

Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp 

apmācības un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika 

pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

Apbalsta apmērs   42 666 EUR 



Atbilstošā MK 

Noteikumu Nr.590 

5.punktā minētā 

darbība  

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu 

klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai. 

Rīcības apraksts  Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu 

dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā sekmējot viņu 

iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas, saturīgi 

pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada 

kultūras dzīvē, saņemt sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada 

teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko 

aktivitāšu dažādošanai). 

Atbalstāmās izmaksas: 

1. jaunu pamatlīdzekļu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;  

2. jaunas būvniecības, būves pārbūves, ierīkošanas, 

novietošanas,  atjaunošanas un restaurācijas izmaksas;  

3. būvmateriālu iegādes izmaksas;  

4. teritorijas labiekārtošanas izmaksas; 

5. mācību izmaksas; 

6. ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas, kuras 

nepieciešamas vietas potenciāla un pievilcības veidošanai;  

7. vispārējās izmaksas. 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildus 

iekļaujamā informācija 

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā 

atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2. Minimālais punktu skaits, kas 

projektam jāiegūst, lai par to sniegtu pozitīvu atzinumu, ir 10. Ja vairāki projekti ir ieguvuši 

vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu 

skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas nav 

ieskaitīts maksimālajā iegūstamo punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz 0,1 tiek pieskaitīts 

papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas kritērijos). 

 

Vērtēšanas kritēriji visām rīcībām 

 

Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

1. Administratīvie vērtēšanas 

kritēriji 

 2  

1.1. Projekts ir atbilstošs SVVA 

stratēģijai un ir saskaņā ar rīcības 

plānā noteikto rīcību un VRG 

darbības teritoriju 

Atbilst 2 Iesnieguma 

veidlapa 
Neatbilst  0 

2. Vispārīgie vērtēšanas kritēriji  8  



Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

2.1. Pieteicēja atbilstība, spēja 

realizēt iesniegto projektu 

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti: 

 Pretendentam ir pietiekoši 

cilvēkresursi, zināšanas un 

prasmes projekta sekmīgai 

realizācijai; 

 Pretendenta iepriekšējā 

darbība rada pārliecību, ka 

pretendents spēs realizēt 

projektu izvēlētajā 

aktivitātē; 

Var atbildēt ar “jā” 

uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

2 Visām 

rīcībām: 

A1, B1, B6, 

B15 

 

Rīcībām 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4.: 

A2 

 

Rīcībām 

2.1., 2.2.: 

B13 

 

Var atbildēt ar “jā” 

tikai uz vienu no 

nosauktajiem 

jautājumiem 

1 

Ja tiek atbildēts ar 

“nē” uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

0 

2.2. Atbilstība izvirzītajam projekta 

mērķim 

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti: 

 Vai projektam būs pozitīva 

ietekme uz iedzīvotāju dzīvi 

(vai pēc projekta 

īstenošanas novada 

iedzīvotāju dzīves apstākļi 

būs kaut kādā mērā labāki 

kā līdz šim; piem., uzlaboti 

darba darba apstākļi,  brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, 

labiekārtota vide, kur 

iedzīvotāji uzturas, utml.); 

 Vai projekta mērķis atbilst 

novada vajadzībām un 

prioritātēm (kas ir noteikti 

novada attīstības 

programmā); 

 Vai plānotais rezultāts ir 

nozīmīgs visa novada vai 

tikai noteiktas teritorijas 

attīstībā; 

 Vai projekts ir ilgtspējīgs, tā 

rezultātus būs iespējams 

izmantot vismaz 5 gadus pēc 

realizācijas (rīcībai 1.4. 2 

gadus pēc realizācijas) 

 

Var atbildēt ar “jā” 

uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

2 B.3., B.4., 

B.5., B.6.1., 

B.7. 

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” 

uz trim no 

nosauktajiem 

jautājumiem  

1,5 

Var atbildēt ar “jā” 

uz diviem no 

nosauktajiem 

jautājumiem 

1 

Var atbildēt ar “jā” 

tikai uz vienu no 

nosauktajiem 

jautājumiem 

0,5 

Ja tiek atbildēts ar 

“nē” uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

0 

2.3. Projekta kvalitāte 

(Jautājumi, kuri tiek vērtēti: 

Var atbildēt ar “jā” 

uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

2 Visām 

rīcībām: 

B.4., B..6. 

B.8., B.13. 



Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

 Vai pieprasītais 

finansējums nepārsniedz 

attiecīgajā kārtā izsludināto 

atbalsta summu; 

 Vai pieprasītais 

finansējums ir pamatots (ir 

veikta cenu salīdzināšana, ir 

skaidrs nepieciešamības 

apraksts u.tml.);  

 Vai piedāvātais laika 

grafiks ir atbilstošs 

ieplānoto darbību 

īstenošanai; 

 Vai publicitātes prasības 

ievērotas; 

 Vai projekta apraksts 

pārliecinoši pamato plānoto 

darbību nepieciešamību un 

aktualitāti; 

 Vai projekta iesniegums ir 

pilnībā aizpildīts, norādot 

katrā sadaļā nepieciešamo 

informāciju.) 

Var atbildēt ar “jā” 

vismaz uz pieciem 

no nosauktajiem 

jautājumiem 

1,5  

Rīcībām 

1.1., 1.2., 

1.3., 1.4.: 

B.4.1., B.9., 

B.15. 

 

Rīcībām 

2.1., 2.2.: 

B.12. 

 

 

 

 

Var atbildēt ar “jā” 

vismaz uz trim no 

nosauktajiem 

jautājumiem  

1 

Var atbildēt ar “jā” 

vismaz uz vienu no 

nosauktajiem 

jautājumiem  

0,5 

Ja tiek atbildēts ar 

“nē” uz visiem 

nosauktajiem 

jautājumiem 

0 

2.4. Projekts ir inovatīvs 

(Inovāciju kritēriji, kuri tiek 

vērtēti: 

 Oriģinalitāte; 

 Resursu izmantošanas 

efektivitāte; 

 Sabiedriskā nozīme 

(ilgtspēja); 

 Integrēta (pārnozariska) 

pieeja.) 

Projekta 

iesniegumā 

pamatoti visi 4 

inovāciju kritēriji 

2 B.3. 

Projekta 

iesniegumā 

pamatoti vismaz 3 

inovāciju kritēriji 

1,5 

Projekta 

iesniegumā 

pamatots vismaz 2 

inovāciju kritērijs 

1 

Projekta 

iesniegumā 

pamatots tikai 1 

inovāciju kritērijs 

0,5 

Projekta ideja nav 

inovatīva 

0 

 

 

 

 



 

 

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībām 1.1., 1.2., 1.3. 

Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

3. Kvalitatīvie vērtēšanas 

kritēriji 

 6  

3.1. Projekts paredz sociāli 

mazaizsargātu personu1 

iesaisti un / vai 

nodarbinātību 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti un nodarbinātību 

2 B.6., B.15. 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti un nodarbinātību 

1 

Projektā nav paredzēta 

sociāli mazaizsargātu 

personu iesaiste vai 

nodarbinātība 

0 

3.2. Izveidoto darbavietu skaits Projekta rezultātā tiks 

radītas vairāk nekā 1 

darbavieta 

2 B.4. 

Projekta rezultātā tiks 

radīta viena darbavieta 

1 

Projekta rezultātā netiks 

radītas darbavietas 

0 

3.3. Projekts tiek īstenots kā 

kopprojekts un tiek 

veicināta uzņēmēju 

savstarpējā sadarbība 

Projekts tiek īstenots kā 

kopprojekts 

2 A.2., B.6.1. 

Projekts netiek īstenots 

kā kopprojekts, bet 

iesniegumā skaidri 

pamatota uzņēmēju 

savstarpējā sadarbība 

1 

Projekts netiek īstenots 

kā kopprojekts 

0 

 Maksimālais punktu skaits 16  

                                                           

1  Sociāli mazaizsargāta persona – invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, 15-25 gadus veci jaunieši, 

daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki 



Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

4. Specifiskais vērtēšanas 

kritērijs 

 0,1  

4.1. Projekta attiecināmo 

izmaksu summas lielums 

Aprēķina pēc šādas 

formulas: 

Punktu skaits = 0,1 x C 

(C – projekta attiecināmo 

izmaksu summa pret 

maksimāli pieļaujamo 

attiecināmo izmaksu 

summu).  

Piešķir pēc formulas 

aprēķināto punktu skaitu: 

0,001-0,100 punktus. 

0-0,1 B.9. 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībai 1.4. 

Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

3. Kvalitatīvie vērtēšanas 

kritēriji 

 6  

3.1. Projekts paredz sociāli 

mazaizsargātu personu2 

iesaisti un / vai 

nodarbinātību 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti un nodarbinātību 

2 B.6., B.15. 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti vai nodarbinātību 

1 

Projektā nav paredzēta 

sociāli mazaizsargātu 

personu iesaiste vai 

nodarbinātība 

0 

3.2. Apmācāmo darbinieku 

skaits 

Projekta rezultātā tiek 

apmācīti 3 un vairāk 

darbinieki 

2 B.4. 

Projekta rezultātā tiek 

apmācīti 2 darbinieki 

1 

Projekta rezultātā tiek 

apmācīts 1 darbinieks 

0 

3.3. Mācību norises vieta Mācības tiek īstenotas 

VRG darbības teritorijā, 

ārpus novada centra 

2 B.6., B.7. 

                                                           

2  Sociāli mazaizsargāta persona – invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, 15-25 gadus veci jaunieši, 

daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki 



Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

Mācības tiek īstenotas 

VRG darbības teritorijā, 

novada centrā 

1 

Mācības tiek īstenotas 

ārpus VRG darbības 

teritorijas 

0 
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4. Specifiskais vērtēšanas 

kritērijs 

 0,1  

4.1. Projekta attiecināmo 

izmaksu summas lielums 

Aprēķina pēc šādas 

formulas: 

Punktu skaits = 0,1 x C 

(C – projekta attiecināmo 

izmaksu summa pret 

maksimāli pieļaujamo 

attiecināmo izmaksu 

summu) Piešķir pēc 

formulas aprēķināto 

punktu skaitu: 0,001-

0,100 punktus. 

0-0,1 B.9. 

 

Papildus vērtēšanas kritēriji rīcībām 2.1. un 2.2. 

Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

3. Kvalitatīvie vērtēšanas 

kritēriji 

 10  

3.1. Projekts paredz sociāli 

mazaizsargātu personu3 

iesaisti un / vai iespēju 

viņiem iekļauties darba 

tirgū 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti un iespēju viņiem 

iekļauties darba tirgū 

2 B.5., B.6., 

B.13. 

Projekts paredz sociāli 

mazaizsargāto personu 

iesaisti vai iespēju viņiem 

iekļauties darba tirgū 

1 

Projektā nav paredzēta 

sociāli mazaizsargātu 

personu iesaiste vai 

0 

                                                           

3  Sociāli mazaizsargāta persona – invalīdi, personas virs darbaspējas vecuma, 15-25 gadus veci jaunieši, 

daudzbērnu ģimenes, personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, bezdarbnieki 



Nr. 

p.k. 
Kritēriju grupa Kritērijs 

Vērtējums 

/ punkti 

Projekta 

iesnieguma 

sadaļa 

iespēju viņiem iekļauties 

darba tirgū 

3.2. Projektā ir precīzi definēta 

mērķauditorija 

Projektā ir precīzi 

definēta mērķauditorija, 

tās lielums 

2 B.5., B.6. 

Projektā nav precīzi 

definēta mērķauditorija, 

tās lielums 

0 

3.3. Pirms projekta iesniegšanas 

notikušas aktivitātes, kas 

parāda iedzīvotāju interesi 

vai vajadzību par publisko 

pakalpojumu vai 

sabiedrisko aktivitāti 

Aktivitātes ir notikušas 

un projekta iesniegumā 

sniegts detalizēts to 

skaidrojums, apraksts 

(pievienoti dokumenti, 

kas apliecina veiktās 

aktivitātes vai norādītas 

vietas interneta vietnēs, 

kur ar tām var iepazīties) 

2 B.6., B.13. 

Aktivitātes ir notikušas, 

bet projekta iesniegumā 

nav sniegts detalizēts to 

skaidojums, apraksts 

1 

Aktivitātes nav notikušas 

vai projekta iesniegumā 

nav sniegts detalizēts to 

skaidojums, apraksts 

0 

3.4. Projekta rezultātu 

pieejamība 

Projekta rezultāti ir 

publiski pieejami 

neierobežotā laikā 

(neskaitot sezonalitāti) 

2 B.6., B.13. 

Projekta rezultāti ir 

publiski pieejami 

ierobežotā laikā 

(neskaitot sezonalitāti) 

0 

3.5. Projekta īstenošanas vieta Projekts tiek īstenots 

VRG darbības teritorijā, 

ārpus novada centra 

2 B.6., B.7. 

Projekts tiek īstenots 

VRG darbības teritorijā, 

novada centrā 

1 

 Maksimālais punktu skaits 20  

 

Specifiskie vērtēšanas kritēriji rīcībām 2.1. un 2.2. 



4. Specifiskais vērtēšanas 

kritērijs rīcībai 2.1. 

 2  

4.1. Pieejamo pakalpojumu skaits 

pēc projekta realizācijas 
0,1 punkts tam 

projektam, kura 

rezultātā šis skaits būs 

lielāks, pārējiem 

projektiem punkti tiek 

piešķirti, piemērojot 

gradāciju 

0-0,1 B.6., B.13. 

5. Specifiskais vērtēšanas 

kritērijs rīcībai 2.2. 
 2  

5.1. Dalībnieku skaits, ko 

paredzēts iesaistīt projekta 

aktivitātēs 

0,1 punkts tam 

projektam, kurā 

dalībnieku skaits ir 

lielāks, pārējiem 

projektiem punkti tiek 

piešķirti, piemērojot 

gradāciju 

0-0,1 B.6., B.13. 

 

Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt 

projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: 

Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas iela 33A, 240.kabinetā. 

SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā: 

www.gaujaspartneriba.lv  

Kontaktinformācija:   Zane Pūpola, ELFLA administratīvā vadītāja 

mob.: +371 26591527 

e-pasts: zane.pupola@gaujaspartneriba.lv  

vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv  

 

http://www.gaujaspartneriba.lv/
mailto:zane.pupola@gaujaspartneriba.lv
mailto:gaujaspartneriba@inbox.lv

