Biedrības Lauku partnerība „Sēlija” paziņojums
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks uzsākta
projektu iesnieguma pieņemšana
Sludinājuma kopsumma

2018.gada 21. maija līdz 2018.gada 21. jūnijam

Projektu īstenošanas termiņš

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 5.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā
paredzēta attiecināmo 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.
Biedrība Lauku partnerība „Sēlija”

Vietējās rīcības grupas
nosaukums un adrese
Kontaktinformācija

Projekti iesniegšana

98 489.72 EUR
1.Rīcība „ Darbs un pārticība” – EUR 80 898.31
6. Rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” - EUR 17 591.41

Skolas iela 7- 24, Aknīste, Aknīstes novads, LV - 5208
Skaidrīte Medvecka, . Tālr. 26590352,
e-pasts sk_medvecka@inbox.lv
Ieva Jātniece, Tālr. 29548967
E –pasts ieva.jatniece@gmail.com
mājas lapas adrese: www.partneribaselija.lv

Projektu iesniegums papīra formā divos eksemplāros un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, jāiesniedz
Aknīstē, Skolas ielā 7 -24 (tālr.26590352, 29548967).
Projekta iesniegumus var iesniegt arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login vai elektroniskā dokumenta formā, 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.
Rīcība

1.Mērķis: „Sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai, vietējās produkcijas kvalitātes uzlabošanai un izplatībai”
1. rīcība „Darbs un pārticība”

Maksimālā viena
projekta attiecināmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitāte
Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā darbība

50 000 EUR; 100 000 EUR – ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

70% no kopējām attiecināmajām izmaksām, kopprojektiem – 80%
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;

Rīcības apraksts

Atbalsts nelauksaimnieciskajai uzņēmējdarbībai, sociālajai uzņēmējdarbībai, NVO saimnieciskās darbības attīstībai, darbinieku
produktivitātes kāpināšanai, lauksaimniecības produktu pārstrādei. Citi pasākumi, kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER
programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Rīcība

4.Mērķis: „Atbalstīt sociālā atbalsta un integrācijas pasākumus dažādām sabiedrības grupām”
6.Rīcība „ Draudzīga un atbalstoša dzīves vide”

Maksimālā viena
projekta attiecināmo
izmaksu summa
Atbalsta intensitāte
Atbilstošā MK
Noteikumu Nr.590
5.punktā minētā darbība
Rīcības apraksts

19 500 EUR

90% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā
laika pavadīšanas veidu) dažādošanai.

Infrastruktūra, aprīkojums un apmācības sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu atbalstam – vecie cilvēki, cilvēki ar invaliditāti,
cilvēki darba meklējumos, sociāli neaktīvie iedzīvotāji. Kā arī infrastruktūra, aprīkojums un apmācības, kas adresētas bērniem un
jauniešiem. Citi pasākumi, kas atbilst konkrētās rīcības un LEADER programmas būtībai un nav pretrunā ar Ministru kabineta
noteikumiem.

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Kopējais minimālais punktu skaits, kāds jāiegūst, lai projekts saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 10 punkti: 4 punkti vispārīgajos kritērijos, 3 punkti
kvalitātes kritērijos un 3 punkti specifiskajos kritērijos.
1. Vispārīgie kritēriji (attiecas uz visām rīcībām)
Kritērijs tiek vērtēts ar „atbilst” – 2 punkti, vai „neatbilst” – 0 punktu. Saņemot 0 punktus šai kritērijā, projekts saņem negatīvu atzinumu un tiek noraidīts.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem vispārīgo kritēriju kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 4 punkti.
Projekts tiek realizēts partnerības darbības teritorijā, izņemot MK Noteikumu Nr.590. „ Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 13.2. punktā norādītās darbības
Projekta aktivitātes atbilst mērķim un rīcības aktivitātēm

2. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji (attiecas uz visām rīcībām)
Kvalitātes vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirts sekojošs punktu skaits: 2 punkti – pilnībā atbilstoši; 1 punkts – daļēji atbilstoši; 0 punkti – neatbilstoši.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 3 punkti.

Nr.
1.

Kritērijs
Projekta kopējā
loģiskā uzbūve

Vērtējuma gradācija skalā 0 – 2 punkti
Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas plānotās aktivitātes, kā sasniegt
plānoto mērķi
1) projektā detalizēti aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes ir atbilstošas
tās risinājumam – 2 punkti;
2) projektā daļēji aprakstīta esošā situācija un plānotās aktivitātes ir daļēji
atbilstošas tās risinājumam – 1 punkts

Atbilsotošās projekta
pieteikuma sadaļas
19.2.1. aktivitātes
projektiem:
B5., B 6.
19.2.2. aktivitātes

3) Projektā esošā situācija un aktivitātes ir nepilnīgi aprakstītas, vai nav aprakstītas
vispār – 0 punkti
2.

3.

Apzināta projekta
vajadzība, skaidra
projekta ideja

Projektā skaidri definēta projekta nepieciešamība un uzskatāmi norādīts izvēlētās ieceres
pamatojums, definējot saikni ar iesniedzēja līdzšinējo darbību vai pamatojot jauna
darbības virziena izveides nepieciešamību.
1) Projekta nepieciešamība ir skaidri definēta, pilnībā norādot saikni ar līdzšinējo darbību
vai arī pamatojot jauna darbības virziena izveides nepieciešamību –2punkti
2) Projekta nepieciešamība nav pietiekami izsmeļoši aprakstīta, iecere tikai daļēji ir
saistīta ar iesniedzēja līdzšinējo darbību; jauna darbības virziena izveidei ir tikai daļējs
pamatojums – 1 punkts;
3) Projekta nepieciešamība ir nepietiekami pamatota, nav norādīta saike ar iesniedzēja
līdzšinējo darbību un pamatojums jauna darbības virziena izveidei – 0 punkti;

Plānoto pasākumu
kvalitāte un
ilgtspēja

Projektā skaidri definēti tā rezultātu ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamie resursi,
ieskaitot finanšu resursus, cilvēkresursus, kā arī papildus īstenojamās darbības, kas
nodrošina maksimālo projekta rezultātu atdevi.
1) Projekta ilgtspēja ir skaidri definēta, izsmeļoši norādīti visi nepieciešamie resursi,
definētas atbilstošas papildus veicamās darbības – 2 punkti
2) Projekta ilgtspēja nav pietiekami izsmeļoši aprakstīta, tai nepieciešamie resursi apzināti
tikai daļēji – 1 punkts
3) Projekta ilgtspēja nav aprakstīta, tās nodrošināšanai nepieciešamie resursi ir
neatbilstoši reālajai situācijai – 0 punkti;
-

projektiem:
B5., B6.

19.2.1. aktivitātes
projektiem:
A1, A3, B5., B 6.
19.2.2. aktivitātes
projektiem:
A1, A2, B5., B6.

19.2.1. aktivitātes
projektiem:
A1, B5., B 6., B15, C
19.2.2. aktivitātes
projektiem:
B5., B6., B13

Specifiskie projektu vērtēšanas kritēriji:
Specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem tiek piešķirts sekojošs punktu skaits: 2 punkti – pilnībā atbilstoši; 1 punkts – daļēji atbilstoši; 0 punkti –
neatbilstoši.
Minimālais punktu skaits, kas jāsaņem specifisko vērtēšanas kritēriju kopsummā, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, ir 3 punkti.

RĪCĪBA “DARBS UN PĀRTICĪBA”

Nr.
1.

Kritērijs
Projektam ir pozitīva
ietekme uz teritorijas
ekonomisko attīstību.

Vērtējums/punkti
( 0- 2)
Projektam ir pozitīva ietekme uz teritorijas ekonomisko attīstību:

Atbilstošās
projekta
pieteikuma
sadaļas
B1, B3.1., B4, B6.1.

1)ekonomiskā ietekme ir skaidri definēta, tā ir identificējama partnerības teritorijas vai
novada mērogā – 2 punkti;
2)ekonomiskā ietekme ir skaidri definēta, tā ir identificējama pagasta vai vietējā mērogā –
1 punkts;
3)Ekonomiskā ietekme ir definēta nepietiekami –0 punkti;

2.

Projekta ietekme uz
rezultātu rādītājiem

Projekta ietekme uz rezultātu rādītājiem un inovācijām:

B3., B3.1.,B4

1) Projektam ir pozitīva ietekme uz vismaz diviem rezultātu rādītājiem. Tiek izveidota
viena pilna vai nepilna laika darbavieta un skaidri definēta ietekme uz vēl vienu rezultātu
rādītāju. Ietekme ir izsmeļoši aprakstīta un pamatota - 2 punkti;
3) Tiek sasniegts viens vai vairāki no rezultātu rādītājiem, kas nav saistīti ar darbavietu
izveidošanu, tā sasniegšana ir izsmeļoši aprakstīta un pamatota. Vai arī –tiek izveidota
pilna vai nepilna laika darbavieta, taču nav identificējama ietekme uz citiem rezultātu
rādītājiem– 1 punkts;
3) Tiek sniegta norāde uz rezultātu rādītājiem, taču to sasniegšana nav adekvāti, izsmeļoši
pamatota – 0 punkti;

3.

Projekta ilgtspēja ir
novērtēta un
pamatota

Projekta ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un atbilstoši reālajai
situācijai;
1)Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un situācijai atbilstoši – 2
punkti;

B4.1.,B.5.,
B.6.1.,,B15.

2) Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi ir aprakstīti daļēji, tie tikai daļēji atbilst reālajai
situācijai – 1 punkts;
3) Ekonomiskās ilgtspējas pasākumi nav aprakstīti – 0 punkti.

Īpašais kritērijs: Vienāda punktu skaita gadījumā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 2.specifiskajā kritērijā. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu,
tiek ņemts vērā nākamais kritērijs, piešķirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazāka attiecināmo izmaksu summa.

RĪCĪBA „DRAUDZĪGA UN ATBALSTOŠA DZĪVES VIDE ”
Nr.
1.

Kritērijs
Projekts ir aktuāls konkrētās apdzīvotās
vietas sociālajā situācijā

Vērtējums/punkti
( 0-2)
Projekta aktualitāte konkrētās apdzīvotās vietas situācijā:

Atbilstošās projekta
pieteikuma sadaļas
A1., B5., B6.

1)Situācija ir detalizēti aprakstīta atbilstoši projekta tēmai un
projekta aktualitāte – pamatota – 2 punkti;
2)Situācija atbilstoši projekta tēmai ir daļēji aprakstīta,
projekta aktualitāte pamatota daļēji– 1 punkts
3)Situācija ir neskaidri aprakstīta, nav minēts projekta
aktualitātes pamatojums – 0 punkti;

2.

Norādīts projekta tiešā labuma saņēmēju
skaits, tas ir adekvāts situācijai un
apdzīvotības līmenim

Projekta tiešā labuma guvēju skaits, tā atbilstība reālajai
situācijai:
1)Projekta tiešā labuma guvēju skaits ir skaidri un adekvāti
definēts, samērojams ar kopējo iedzīvotāju skaitu projekta
ieviešanas vietā; vai arī – pamatots apstāklis par tiešā labuma
guvējiem no attālākām apdzīvotām vietām. Projekta tiešā

B6.

labuma guvēju skaits sastāda vismaz 50 cilvēkus - 2 punkti;
2)Projekta tiešā labuma guvēju skaits ir skaidri un adekvāti
definēts, samērojams ar kopējo iedzīvotāju skaitu projekta
ieviešanas vietā; vai arī – pamatots apstāklis par tiešā labuma
guvējiem no attālākām apdzīvotām vietām. Projekta tiešā
labuma guvēju skaits sastāda vismaz 20 cilvēkus - 1 punkts;
3)Projekta tiešā labuma guvēju skaits nav norādīts, nav zināma
tā samērojamība ar kopējo iedzīvotāju skaitu projekta
ieviešanas vietā, nav ziņu par apmeklētāju piesaisti - 0
punkti;
3.

Projekta ilgtspēja ir novērtēta un
pamatota
Obligāta prasība – pievienots ilgtermiņa
darbības plāns.

Projekta ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un
atbilstoši reālajai situācijai;

B6., B 13.

1)Ilgtspējas pasākumi ir izsmeļoši aprakstīti un situācijai
atbilstoši – 2 punkti;
2) Ilgtspējas pasākumi ir aprakstīti daļēji, tie tikai daļēji atbilst
reālajai situācijai – 1 punkts;
3) Ilgtspējas pasākumi nav aprakstīti – 0 punkti.

Īpašais kritērijs. Vienāda punktu skaita gadījumā prioritārs ir projekts, kurš saņēmis augstāku vērtējumu 3.specifiskajā kritērijā. Ja šis kritērijs neatrisina problēmu, tiek
ņemts vērā nākamais kritērijs, piešķirot papildu 0,1 punktu projektam, kam ir mazāka attiecināmo izmaksu summa.

Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva
atzinuma saņemšanai, projekta iesnieguma veidlapām var iepazīties biedrības Lauku partnerība „Sēlija” birojā , adrese: Skolas iela 7-24, Aknīste.
Administratīvā vadītāja Skaidrīte Medvecka, e-pasts: sk_medvecka@inbox.lv; un izpilddirektore Ieva Jātniece, ieva.jatniece@gmail.com kā arī Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, biedrības mājas lapā www.partneribaselija.lv un novadu mājas lapās www.akniste.lv; www.viesite.lv www.krustpils.lv
www.jekabpilsnovads.lv ; www.salasnovads.lv . Informācija par izsludināto kārtu tiks ievietota arī laikrakstā “Brīvā Daugava” novadu pašvaldību
informatīvajos izdevumos.

Izpilddirektore

Ieva Jātniece

