APSTIPRINĀTS:
biedrības „Abulas lauku partnerība”
Pārstāvju sapulcē Smiltene, 2016. gada 4. februārī
(Protokols Nr.1 no 04.02.16.)
Grozījumi veikti un apstiprināti:
Pārstāvju sapulcē Smiltenē 2016. gada 8. septembrī
(Protokols Nr. 3. no 08.09.2016.)
Grozījumi veikti un apstiprināti:
Pārstāvju sapulcē Smiltenē 2016. gada 2. novembrī
(Protokols Nr. 4. no 02.11.2016.)
Grozījumi veikti un apstiprināti:
Pārstāvju sapulcē Smiltenē 2018.gada 20.novembrī
(Protokols Nr.5. no 20.11.18.)
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1. Vispārējie principi:
1.1.

1.2.

1.3.

Saistošie dokumenti:
1.1.1. Biedrības «Abulas lauku partnerība» (turpmāk tekstā ALP vai Abulas LP) Sabiedrības
virzītas vietējās attīstības Stratēģija 2015.-2020. gadam.
1.1.2. Ministru kabineta noteikumi Nr. 590, (Rīgā, 2015. gada 13. oktobrī (prot. Nr. 54 20. §)),
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
«Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju».
1.1.3. Ministru kabineta noteikumi Nr.598 (Rīgā, 2014. gada 30.septembrī (prot. Nr.51 49.§)),
Noteikumi par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.
Projektu vērtētāji ALP saņemtos projekta pieteikumos izvērtē projektu atbilstību:
1.2.1. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai
rīcībai;
1.2.2. Projektu vērtēšanas kritērijiem;
1.2.3. Vērtēšanas komisijas Nolikumam.
Projektu vērtēšanas kritēriji tiek sadalīti:
1.3.1. Administratīvajos vērtēšanas kritērijos;
1.3.2. Kvalitatīvajos vērtēšanas kritērijos.

2. Administratīvā vērtēšana
2.1. Administratīvie vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienādi.
2.2. Administratīvie vērtēšanas kritēriji novērtējami ar jā un nē, kur:
2.2.1.1. jā – atbilst kritērijam
2.2.1.2. nē – neatbilst kritērijam
2.3. Ja administratīvajos vērtēšanas kritērijos kāds no kritērijiem novērtēts ar nē, projekts tiek atzīts par
stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un tālāk netiek vērtēts.
3. Kvalitatīvā vērtēšana
3.1. Punktu skaits kvalitātes vērtēšanas kritērijiem visās rīcībās ir noteikts no 0 līdz 2 punkti, piemērojot šādu
gradāciju:
3.1.1. 0 punkti – kritērijs nav izpildīts
3.1.2. 1 punkts - kritērijs daļēji izpildīts
3.1.3. 2 punkti - kritērijs izpildīts pietiekoši labi
3.2. Vērtētājam ir jāsniedz komentārs tiem kritērijiem, kuri nav novērtēti ar augstāko vērtējumu 2 punkti.
3.3. Komentāriem jābūt pietiekami skaidriem, konkrētiem, objektīviem un argumentētiem, balstītiem uz
konkrētiem faktiem un projekta iesniegumā pieejamo informāciju.
3.4. Jāizvairās no vispārējām un deklaratīvām frāzēm, kuras varētu attiecināt uz jebkuru projekta iesniegumu.
3.5. Piešķirtajam vērtējumam jābūt atbilstošam kritērijam un tā izvērtēšanas metodikā noteiktajam.
Lai novērtētu konkrēto vērtēšanas kritēriju, jāņem vērā gan attiecīgajās projekta iesnieguma
sadaļās sniegtā informācija, gan arī visa pārējā projekta iesniegumam (iesnieguma veidlapas citās sadaļās)
un pielikumos pievienotā informācija.

3.6.

Vērtējumu nevar balstīt uz pieņēmumiem vai citu informāciju, ko nav iespējams pārbaudīt vai
pierādīt, vai kas neattiecas uz konkrēto projekta iesniegumu. Tomēr, ja vērtētāja rīcībā ir kāda
informācija, kas var ietekmēt projekta vērtējumu, jānorāda konkrēti fakti un informācijas avoti, kas
pamato un pierāda vērtētāja sniegto informāciju.

3.7.
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Ja vērtētājs norāda, ka projekta iesniegumā sniegtā informācija ir pārāk vispārīga, nepilnīga,
nepietiekami detalizēta (piemēram, nav norādīti projekta rezultātu kvalitatīvie rādītāji vai tml.), jāmin
konkrēti piemēri, kāda tieši informācija bija jāsniedz.

3.8.

Vērtēšans komisijas priekšsēdētājs aizpildītās un ar parakstu apliecinātās vērtēšanas lapas,
pievieno pie saraksta, kurā izvērtētos projektu pieteikumus sarindo pēc iegūto punktu skaita.

3.9.

4. Specifiskā vērtēšanas kritērija piemērošana
4.1. Specifisko vērtēšans kritēriju piemēro tikai Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, gadījumā, ja vairāki
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, aizpildot «Projekta vērtējuma punktu skaita apkopojums un vidējā
punktu skaita aprēķins” veidlapu.
5. Vērtēšans komisijas prieksšēdētāja pienākumi
5.1. Izveido katrai rīcībai atsevišķu sarakstu, kurā sarindoti projektu iesniegumi pēc iegūtā vidējā punktu
skaita. Projekta vērtējuma vidējais punktu skaits tiek iegūts, saskaitot kopā 3 projekta pieteikuma vērtētāju
piešķirtos punktus un izdalot ar projekta vērtētāju skaitu.
5.2. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, sarindojot projektus, projektiem ar vienādu punktu skaitu vienas
rīcības ietvaros pielieto specifisko kritēriju.
5.3. Aizpilda veidlapu “Projekta iesnieguma vērtējuma punktu skaita apkopojums un vidējā punktu skaita
aprēķins” un projektiem ar vienādu punktu skaitu piemēro specifisko vērtēšanas kritēriju.
5.3. Projektu vērtēšanas sarakstu (kopsavilkumu), punktu skaita apkopojumu un visas vērtēšanas veidlapas
iesniedz Pārstāvju sapulcei gala lēmuma pieņemšanai.
5.4. Piedalās Pārstāvju sapulcē, prezentējot projektu kopsavilkumu un konkrētajos projektos iegūto vidējo
punktu skaitu, nepieciešamības gadījumā arī informē par projekta pieteikumu.
6. Vispārējie noteikumi
6.1. Vērtētājam jāņem vērā, ka viņa vērtējumi tiks izmantoti kā dokumentāls pamatojums tiesā, ja lēmums par
projekta iesnieguma noraidīšanu tiks pārsūdzēts.
6.2. Ja neviens no attiecīgā kritērija dotajiem skaidrojumiem metodiskajos norādījumos neatbilst projekta
iesniegumā paredzētajai situācijai, vērtētājs attiecīgajā kritērijā piemēro tuvāko metodiskajos norādījumos
piedāvāto vērtējumu, attiecīgi to interpretējot konkrētajai projekta iesniegumā dotajai situācijai.
6.3. Vērtētājs vērtēšanas laikā nedrīkst sazināties ar projekta iesniedzēju vai tā sadarbības partneriem.
6.4. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā vērtētājam jāvēršas pie Abulas LP administratīvā vadītāja.

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Aktivitāte 5.1
rīcības:
1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana
un 1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana
Atsauce
Papildus iesniedzamie
uz
dokumenti
Nr.
Kritērijs
Punktu piemērošana
JĀ
NĒ
veidlap
u
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un
tālāk netiek vērtēts)
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz ALP SVVA stratēģiju un tas atbilst LAP apakšpasākuma:
1.1
Mērķim,
B.5.
nav
B5 minētajam mērķim ir jāatbilst MK not.
B.1.
Nr.590 punktam 2.1.
B.6.1.
B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas
aktivitātēm
B.7.
MK.Nr.590 punktam 5.1.
Īstenošanas vieta ir atbilstoša Abulas lauku
īstenošana vietai
partnerības SVVA Stratēģijas 2015. -2020.g.
noteiktajai teritorijai, 8.- 9. lpp
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ( punktu skaits no 0-2)
2. Produkta vai pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 8 punkti)
Vērtējums

2.1

2.2

Skaidri saprotama
biznesa būtība,
aprakstīta
specifika/specializācija

Aprakstītas ražošanā,
gala produktā vai
pakalpojumu

Skaidri saprotams, ko ražos,
kādu pakalpojumu sniegs,
kāds ir gala produkts
Apraksts vispārīgs, gala
produkts saprotams

2

Apraksts vispārīgs, nav
saprotams gala produkts
Apzināti konkurenti, nosaukts
atšķirīgais no tiem

0

1

2

rīcībai
1.1. B.6.1.
rīcībai
1.2. B.6.1.
un
B.14.
B.6. un
B.15.

nav

nav

Nosaukts gala produkts/ pakalpojuma veids,
aprakstā ir informācija par
ražošanas/pakalpojuma sniegšanas procesu
Ir nosaukts tikai gala produkts/pakalpojums
nav apraksta par ražošanas/pakalpojuma
sniegšanas procesu.
Nav nosaukts gala produkts un nav aprakstīts
ražošanas/pakalpojuma sniegšanas process.
Nosaukti konkurenti, analizēts kopīgais,
atšķirīgais ražošanā, gala produktā vai
pakalpojumu sniegšanas procesā, norādīt
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sniegšanas procesā
raksturojošas iezīmes
un atšķirības no
konkurentiem

2.3

2.4

Ir pamatots
nepieciešams ražošanai/
pakalpojuma sniegšanai
(resursi, atļaujas,
sadarbības partneri)

Ir apzināts tirgus
lielums, aprakstīta
produkta/pakalpojuma
pārdošanas stratēģija

atsauces uz sniegtās informācijas avotiem.
Ir apzināti konkurenti, nav
minēts kopīgais vai
atšķirīgais

1

Nav sniegta informācija par
konkurentiem
Ir nepieciešamais, lai uzsāktu
ražošanu vai pakalpojuma
sniegšanu

0

Nav sniegta atbilstoša
informācija

0

Aprakstā skaidri saprotams
noieta tirgus lielums,
pārdošanas stratēģija

2

Projektā plāno iespējamo
noieta tirgu

1

2

B.6.1.
B.15.

B.15.

nav

nav

Ir tikai nosaukti konkurenti, aprakstā nav
analizēts par kopīgo un atšķirīgo ražošanas vai
pakalpojuma sniegšanas procesā, nav norādītas
atsauces uz sniegtās informācijas avotiem.
Nav apzināti konkurenti un nav analizēts
kopīgais un atšķirīgais, nav atsauces.
Aprakstā ir uzskaitīti esošie un/vai
nepieciešamie resursi (starta materiālie resursi
– zemes, ēkas, telpas, aprīkojums utt., cilvēku
resursi projekta ieviešanai un turpmākās
darbības nodrošināšanai), ir nepieciešamās
licences un atļaujas (ja attiecas), ir nosaukti
sadarbības partneri (norādot atsauces uz
sniegtās informācijas avotiem).
Nav informācijas par resursiem, licencēm,
atļaujām, iespēju iegūt atbilstošu izglītību, nav
nosaukti sadarbības partneri.
Ar konkrētiem datiem analizēta tirgus situācija,
nosaukts konkrēts noieta tirgus projektā
minētajam produktam vai pakalpojumam,
norādot atsauces uz sniegtās informācijas
avotiem. Izstrādāta pārdošanas vai
pakalpojuma sniegšanas stratēģija, kura
apraksta veidā sniegta B.15. vai kā papildus
pievienotais dokumets.
Nosauktas potenciālā tirgus iespējas, analizēta
kopējā tirgus situācija, nav B.15. apraksta veidā
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Nav sniegta atbilstoša
informācija

sniegta izstrādātā pārdošanas vai pakalpojuma
sniegšanas stratēģija vai pievienots kā papildus
pievienojamais dokuments.
Nav minēts tirgus, nav analīzes, nav
pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas
stratēģijas aprakstā vai kā pievienojamais
dokumets.

0

3.

Radītas darba vietas, darbinieku produktivitātes kāpināšana (maksimālais punktu skaits 4 punkti)

3.1

Tiks radīta vismaz viena
darba vieta***

3.2

4.
4.1.

Darbinieku apmācība
licencētā/akreditētā iestādē,
iegūstot
apliecību/sertifikātu***

Tiks radīta darba vieta

2

Netiks radīta darba vieta

0

Projektā plāno apmācīt
darbiniekus

2

Projektā neplāno apmācīt
0
darbiniekus
Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 6 punkti)
Jauninājums Abulas lauku
Radīs jaunu produktu vai
2
partnerības darbības
pakalpojumu Abulas
teritorijā**
lauku partnerības
darbības teritorijā.

B.4.
B.4.1.

nav

B.1.
B.15.

nav

B.3.
B.3.1.

nav

Tiks radīta vismaz viena darba vieta jaunam
uzņēmumam, esošam uzņēmumam radīta
papildus vismaz viena jauna darba vieta nozarē,
kurā īstenos iesniegto projektu.
Netiek plānota jauna darba vieta jaunam vai
esošam uzņēmumam.
Plāno apmācīt vismaz vienu darbinieku,
nosaukta akreditētāmācību iestāde, kurā plāno
apmācības.
Neplāno apmācīt darbiniekus.

Jauns vai uzlabots (uzlabotas esoša īpašības vai
funkcijas, piem: videi draudzīgs ražošanas
process,
būtiski
uzlabotas
esošā
produkta/pakalpojuma
īpašības/funkcijas.)
produkts/pakalpojums ALP darbības teritorijā –
jaunums klientam un ALP darbības teritorijai.
Informācija izvērtēta no pretendenta sniegtās
informācijas B.3.1. un publiski peejamās
informācijas.
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4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

Līdzīgs produkts vai
pakalpojums jau ir ALP
darbības teritorijā

0

Iesniegta informācija, kas
pierāda pašu vai vietējo
(Latvijas) izejmateriālu
izcelsmi ražošanai vai
pakalpojuma sniegšanai
Nav atbilstošas
informācijas

2

Projekts atbilst
kopprojektam (atbilstoši
MK Nr. 590
noteikumiem)
Projekts nav vai neatbilst
kopprojektam
Papildus punkti (maksimums 12 punkti)
Par nozari – lauku tūrisms
Ir iesniegta informācija,
kas pierāda darbību lauku
tūrisma nozarē
Plāno darboties lauku
tūrisma nozarē***

2

Vietējās izcelsmes resursu
un materiālu
izmantošana***

Partnerība

Atbalsta pretendents ir
jaunais uzņēmējs

Nav saistības ar lauku
tūrisma nozari
Fiziska persona, kura
reģistrē uzņēmējdarbību

B.15.

Informācija, kas apliecina
izejvielu izcelsmi (līgumi,
vienošanās, nodomu
protokoli)

Nav iesniegta papildus informācija (skenēta,
drukāta)

0

A.2.
B.4.1.

nav

B.6.1.

Informācija, kas pierāda
darbošanos lauku tūrisma
nozarē

1

0
2

Ir atbilstoši MK not 590 punktam 6.4.

Projektu īsteno 1 pretendents

0

2

ALP darbības teritorijā esošs
produkts/pakalpojums izvērtējot pēc sniegtās
informācijas B.3.1. un publiski pieejamās
informācijas.
Ir iesniegta papildus informācija (skenēta,
drukāta)

B.15.

Nav

Ir iesniegta papildus informācija (drukāta,
skenēta vai aprakstā ir atsauce uz informācijas
avotu)
Apraksts, kurā vietā plāno sevi reklamēt kā
tūrisma nozares pārstāvi, pievienota atsauce uz
plānoto interneta vietni.
Nav saistība ar lauku tūrismu
Informācija tiek pārbaudīta Lursoft datu baāzē
juridikām personām, Par fiziskām personām
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pirmo reizi un nav
saistītā persona**** citā
uzņēmumā vai kura
uzņēmums uz projekta
iesniegšanas brīdi nav
vecāks par 1 gadu no
reģistrēšanās brīža
Esošs uzņēmums

5.3.

Projekta iesniegumam
pievienoti nepieciešamie
pavaddokumenti (atbilst
13.10.2015. MK not.Nr.590
43.p.)

Projekta iesniegumam
pievienoti visi
pavaddokumenti

informāciju tiek pārbaudīta VID publiski
pieejamā datu bāzē.

0

2

D

Iesniedzamie dokumenti
atbilstoši MK not.590
punktam 43. un papildus
dokumenti kuri noteikti
Abulas lauku partnerības
SVVA startēģijā 20152020.gadam 35.-36.lpp
«Papildus pievienojamie
dokumenti»

Projektā plānotai pamatlīdzekļu iegādei
iesniedzamie dokumenti – C sadaļas
elektroniskā versija, uzskaites veidlapa par
saņemto De minimis, ilgtermiņa nomas vai
patapinājuma līguma vai saskaņojuma ar
īpašnieku (ja neīsteno īpašumā) kopija,
iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti
(tehniskā specifikācija, izsūtītie e-pasti,
saņemtie piedāvājumi un e-pasti par to
saņemšanu vai izdrukas no interneta vietnēm,
kopsavilkums, interešu konflikta neesības
apliecinājums), valdes lēmums (biedrībām),
pašnovērtējuma veidlapa (aizpildīta ar
komentāriem visiem vērtēšanas kritērijiem),
izejvielu un materiālu izcelsmi apliecinoša
informācija, informācija par darbošanos lauku
tūrisma jomā, fiziskai personai izziņa vai
izdruka par dzīves vietas adresi. Ja projektā
attiecās - Valsts vides dienesta izziņa, līgums
starp kopprojekta dalībniekiem.
Būvniecības gadījumā – C sadaļas elektroniskā
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5.4.

Atbalsta pretendenta
ilgtermiņa darbība ALP
darbības teritorijā

Projekta iesniegumam
nav pievienoti visi
projekta pavaddokumenti
Uzņēmuma adrese,
saimnieciskās darbības
veicējam vai fiziskai
personai deklarētā dzīves
vieta atrodas Abulas
lauku partnerības
darbības teritorijā vairāk
kā 1 gadu pirms projekta
pieteikuma iesniegšanas
datuma
Adreses reģistrācija ALP
teritorijā veikta mazāk
nekā 1 gadu pirms
projekta pieteikuma
iesniegšanas datuma

versija, uzskaites veidlapa par saņemto De
minimis, paskaidrojuma raksts (apliecinājuma
karte) ar būvvaldes atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu, valdes lēmums (biedrībām),
pašnovērtējuma veidlapa (aizpildīta ar
komentāriem visiem vērtēšanas kritērijiem),
izejvielu un materiālu izcelsmi apliecinoša
informācija, informācija par darbošanos lauku
tūrisma jomā, fiziskai personai izziņa vai
izdruka par dzīves vietas adresi. Ja attiecas Valsts vides dienesta izziņa, līgums starp
kopprojekta dalībniekiem.
Iztrūkst kāds no augstāk minētajiem projekta
pieteikumam pievienojamiem dokumentiem.

0

2
B.7.
D

0

Fiziskai personai - izdruka
no www.latvija.lv , vai
izziņa no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes,
vai izziņa no pašvaldības
par deklarēto dzīvesvietu.

Fiziskai personai deklarētā adrese ir ALP
darbības teritorijā (iesniedz dokumentu ) un
Juridiskās personas juridiskā adrese vai
struktūrvienības adrese ir reģistrēta ALP
darbības teritorijā vairāk kā 1 gadu pirms
projekta iesniegšanas datuma (ALP pārbauda ar
datiem no Lursoft sadaļā “iepriekšējās
adreses”)

Fiziskai personai deklarētā adrese ir ALP
darbības teritorijā mazāk nekā 1 gadu un/vai
nav iesniegts atbilstošs papildus dokuments.
Juridiskās personas juridiskā adrese vai
struktūrvienības adrese reģistrēta ALP darbības
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5.5.

5.6.

Atbalsta pretendenta
saņemtā publiskā
finansējuma apmērs Abulas
LP SVVA stratēģijas 2015.
-2020. gadam ietvaros.

0 līdz 20 000 EUR
20 000.01 līdz 50 000
EUR
50 000.01 EUR un vairāk

2
1

Projekta iesniegumam
pievienotas projekta ieceres
vizualizācijas vai vietas
fotofiksācijas

Iesniegtas projekta
ieceres vizuālizācija vai
fotofiksācija
Nav iesniegta projekta
ieceres vizualizācija vai
fotofiksācija

2

0

D

Projekta ieceres
vizuālizācija vai
fotofiksācija

0

teritorijā mazāk par 1 gadu (pārbauda ALP ar
datiem no Lursoft sadaļā “iepriekšējās
adreses”)
Pārbauda ALP no LAD EPS sistēmas par
pretendenta projektu publiskā finansējuma
apjomu Abulas LP SVVA Stratēģijas 2015.2020. ietvaros (projektu statuss – sākta
uzraudzība, apstiprināts, vērtēšanā), nosakot
publiskā finansējuma summu kopā.
Atbilstoši projekta idejas specifikai,
pievienotas esošas situācijas vai/un ieceres
skice, foto, zīmējumi, izdrukas no interneta utt
Nav pievienota projekta pieteikumam

Maksimālais vērtējums 30 punkti.
Minimālais vērtējums 15 punkti.
*apraksts Abulas lauku partnerības SVVA Stratēģijā 2015.- 2020. gadam, sadaļā 2.3., 33. lpp.
** Abulas lauku partnerības darbības teritorijas apraksts Abulas LP SVVA Stratēģijā 2015. - 2020. gadam, sadaļā 1.1., 8. lpp.
*** šajā kritērijā minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījuma neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši MK Nr. 598
6.pielikumam
**** atbilstoši MK not. Nr. 590 no 13.10.15. punktam 6.5., pārbaude tiks veikta, izmantojot Lursoft datus

Rīcība 1.3.Atpūtas un sporta kompleksa “Teperis” pārbūve.
Nr.

Kritērijs

Vērtējums
JĀ

Atsauce
Papildus
Punktu piemērošana
uz
iesniedzamie
NĒ
veidlapu dokumenti
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un
tālāk netiek vērtēts)
1.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz VRG attīstības stratēģiju, un tas atbilst rīcības:
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Mērķim

B.5.

Aktivitātēm

B.1.
B.6.1.
B.7.

Īstenošanas vietai

B5 minētajam mērķim ir jābūt atbilstošam MK
not. Nr. 590 punktam 2.1.
B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas
MK.Nr.590 punktam 5.1.
Atbilstoši noteiktajai teritorijai «ALP SVVA
Stratēģija 2015. -2020.g.», 8.-9. lpp

KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ( punktu skaits no 0-2)
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Produkta vai pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 6 punkti)
Ir aprakstīts, kā vietas
izveidošana/ labiekārtošana
sekmēs iedzīvotāju vēlmi to
izmantot

Ir aprakstīts, kā
izveidotā/labiekārtotā vieta
tiks atbilstoši uzturēta
(apsaimniekošanas plāns)

Atbalsta pretendenta
pieredze projektu īstenošanā
ir atbilstoša projekta
specifikai

Apraksts dod skaidru
priekšstatu par
iedzīvotāju
ieinteresētību, vietas
nozīmīgumu,
galvenajām
mērķgrupām
Apraksts dod
priekšstatu par
iedzīvotāju
ieinteresētību
Apraksts vispārējs

2

Pamatots
apsaimniekošanas plāns

2

Apraksts vispārīgs
Nav apraksta, kas un kā
uzturēs teritoriju
Ir pārliecība par
atbilstošu vadības un
finanšu kapacitāti
Apraksts nesniedz
pārliecību par atbilstošu
vadības un finanšu
kapacitāti

1
0

B.6.1.
B.15.

Aprakstītas esošās aktivitātes, nosauktas
svarīgākās aktivitātes pēdējā gada laikā, ir
atsauces uz publikācijām un konkrētiem datiem,
uzskaitītīti risinājumi, lai sekmētu iedzīvotāju
ieinteresētību.

1

Ir aprakstītas esošās aktivitātes, ir nosauktas
svarīgākās aktivitātes pēdējā gada laikā, bet nav
pierādītas ar datiem vai publikācijām.

0

Ir tikai nosauktas aktivitātes un uzskaitīti
risinājumi.
Ir sagatavots apsaimniekošanas plāns 5 gadiem
pēc projekta ieviešanas, ar konkrētiem
pasākumiem un izpildītājiem.
Aprakstīts, kā plānots uzturēt labiekārtoto vietu
Nav atbilstoša apraksta par teritorijas uzturēšanu

2

0

B.6.1.
B.15.

B.15.

Aprakstīta pretendenta pieredze projektu
īstenošanā, atbilstoša izglītība vai zināšanas
attiecīgā nozarē.
Nav aprakstīta pretendenta pieredze.
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 8 punkti)
Oriģinalitāte
Ideja ir oriģināla
2
novadā
Ideja nav oriģināla
Atbilst kopprojektam
(atbilstoši MK Nr. 590)
Projekts nav vai
neatbilst kopprojektam
Ir apraksts par integrēto
pieeju

0
2

Nav atbilstoša apraksta
Sabiedriskā nozīme
Apraksts dod skaidru
(ilgtspēja)
priekšstatu, kā
nodrošinās iedzīvotāju
ieinteresētību apmeklēt
vietu
Apraksts vispārējs
Papildus punkti (maksimālais punktu skaits 2 punkti)

0
2

Partnerība

Integrēta pieeja

B.4.1.

2

0

Jauns vai uzlabots (uzlabotas esoša īpašības vai
funkcijas) produkts/pakalpojums novadā –
jaunums klientam un novada teritorijai,
informācija apraksta veidā.
Novada teritorijā esošs produksts/pakalpojums
Atbilstoši MK not.Nr. 590 punktam 6.4.
Atbilstioši MK not.Nr. 590 punktam 6.4.

0

Projekta pieteikums
Iesniegts EPS sistēmā
2
iesniegts elektroniski LAD
Iesniegts papīra formātā 0
EPS sistēmā.
ALP birojā
Maksimālais vērtējums 16
punkti.
Minimālais vērtējums 8 punkti.
*Apraksts Abulas LP SVVA Stratēgijā 2015.-2020. gadam, sadaļa 2.3., 32.lpp
4.1

B.3.
B.3.1.

B.15.

B.6.1.
B.15.

Aprakstīts, kā jauns/uzlabots gala
produkts/pakalpojums sekmēs kāda cita
uzņēmuma/nozares attīstību VRG teritorijā.
Nav apraksta
Aprakts kā ieviestais projekta rezultāts dos
iespēju to izmantot pēc iespējas vairāk
iedzīvotājiem, konkrēti dati un pasākumi.
Aprakst bez konkētiem datiem un pasākumiem.
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Aktivitāte 5.2.
Rīcības:
2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai
2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem
Vērtējums

Atsau
ce uz
Nr.
Kritērijs
Papildus iesniedzamie dokumenti
Punktu piemērošana
veidla
JĀ
NĒ
pu
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un
tālāk netiek vērtēts)
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz ALP SVVA stratēģiju un tas atbilst LAP apakšpasākuma
1.1. Mērķim,
B.5.
B5 minētajam mērķim ir jābūt
nav
B.1.
atbilstošam MK not. Nr. 590 punktam
B.6.1.
2.2.
aktivitātēm,
B.7.
B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes ir
atbilstošas MK not. Nr.590 punktam
īstenošanas vietai
5.2.
Atbilstoši noteiktajai teritorijai «ALP
SVVA Stratēģija 2015. -2020.g.», 8.-9.
lpp
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ( punktu skaits no 0-2)
2.
2.1.

Produkta vai pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 10 punkti)
Ir aprakstīta problēma,
un kādas pārmaiņas dos
īstenotā projekta
ideja***

Aprakstīta esošā situācija,
identificētas problēmas un
plānotās pārmaiņas pēc
projekta ieviešanas
Aprakstīta esošā situācija,
problēmas apraksts vispārīgs

2

1

B.6.1.

nav

Aprakstīta esošā situācija, identificētas
problēmas, tās pierādītas ar datiem vai
publikācijām, parādītas plānotās
pārmaiņas pēc projekta ieviešanas
Esošās situācijas apraksts, identificētas
problēmas nav pierādītas ar datiem,
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2.2.

2.3.

Ir aprakstīta potenciālā
mērķa grupa un tās
ieguvumi no
projekta***

Ir risku un to
novēršanas iespēju
apraksts

Apraksts vispārīgs

0

Skaidri noteikta mērķa grupa

2

Noteikta vispārīga mērķa
grupa
Nav noteikta mērķa grupa
Veikts risku izvērtējums, ir
plāns identificēto risku
novēršanai vai mazināšanai

1
0
2

B.6.1.

nav

B.14.

nav

plānotās pārmaiņas pēc projekta
ieviešanas nav parādītas.
Plānotās aktivitātes nav saistītas ar
esošas situācijas aprakstu
Skaidri nosauktas svarīgākās
mērķgrupas un viņu saistība pamatota
ar datiem, publikācijām
Nosauktas visas iespējamās
mērķgrupas, nav pamatotas svarīgākās
Nav noteiktas mērķgrupas
Nosaukti, analizēti konkrēti riski, rasts
risinājums to iestāšanās gadījumā.
(Vadīšanas riski – projekta
vadītāja kvalifikācija un
pieredze, projekta
aktivitāšu plānošana,
informācijas apmaiņa, utt.;
Personāla riski – projektā
iesaistītā personāla
mainība, zināšanas vai
prasmes, cilvēkresursu
nepietiekamība, utt.;
Saimnieciskie riski –
resursu nepietiekamība vai
nepareizs izlietojums,
Izmaksu pārsniegšana,
sadarbības partneri
neizpilda savas saistības,
nav pieprasījums, utt.;
Finanšu riski –
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priekšfinansējums, finanšu
instrumenti, tirgus cenas,
nepareiza finanšu plūsma,
inflācija, utt.;)
Risku izvērtējums nepilnīgs

2.4.

2.5.

3.
3.1.

1

Nav izvērtēti riski
Projekta ietvaros tiks
Tiks radīta/ pielāgota
radīta/ pielāgota vide,
atbilstoša vide vai projekta
lai projekta rezultāts
rezultāta izmantošanas
būtu pieejams
iespējas personām ar
personām ar invaliditāti invaliditāti un funkcionāliem
un funkcionāliem
traucējumiem
traucējumiem***
Netiks radīta / pielāgota
atbilstoša vide vai projekta
rezultāta izmantošanas
iespējas personām ar
invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem
Projekta ietvaros tiks
Tiks radīta publiski pieejama
radīta publiski
un sabiedrībai nozīmīga vide
pieejama un sabiedrībai lauku teritorijā
nozīmīga vide lauku
Tiks radīta publiski pieejama
teritorijā
un sabiedrībai nozīmīga vide
Smiltenes pilsētā
Projekta rezultātu uzturēšana (maksimālais punktu skaits

0
2

Ir apraksts, kā tiks
uzturēti projekta
rezultāti pēc projekta
ieviešanas***

2

Ir skaidri plāns, kā tiks
nodrošināta projekta rezultātu
uzturēšana 5 gadus.

B.14.

nav

Nav nepieciešamības pielāgot vidi vai
projekta rezultāta izmantošanas iespējas
atbilstoši kritērijā noteiktajām
personām ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem

0

2

Tikai nosaukti riski, nav minēti
risinājumi
Nav nosaukti riski
Aptakstīts, kādā veidā tiks pielāgota
vide vai projekta rezultāta izmantošanas
iespējas sasniedzamas personām ar
invaliditāti un funkcionāliem
traucējumiem

B.6.
B.7.

nav

Vide (teritorija, telpas, aprīkojums
aktivitātēm) pieejams Abulas LP
darbības lauku teritorijās.
Vide (teritorija, telpas, aprīkojums
aktivitātēm) pieejams Smiltenes pilsētā

nav

Aprakstā ir konkrēts plāns, kā tiks
nodrošināta vietas vai pamatlīdzekļu
uzturēšana 5 un vairāk gadus, ar
konkrētim pasākumiem un izpildītājiem

1

4 punkti)
B.14.
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3.2.

4.
4.1.

4.2.

Projekts tiek realizēts
iesniedzēja īpašumā

Apraksts vispārīgs

1

Nav attiecīga apraksta
Projekts tiks īstenots atbalsta
pretendenta īpašumā

0
2

Projekts tiks īstenots atbalsta
0
pretendenta nomātā vai
patapinātā īpašumā, vai arī
noslēgts saskaņojums ar
īpašnieku
Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 4 punkti)
Jauninājums Abulas LP Ideja ir oriģināla ALP
2
teritorijā**
darbības teritorijā

Sabiedriskā nozīme
(ilgtspēja)***

B.7.

Dokumentu kopijas, kas pierāda
īpašuma tiesības

B.3.
B.3.1.

nav

B.13.
B.14.

nav

Ir plāns, kā uzturēs, bet nav konkrētu
pasākumu un izpildītāju
Nav informācijas par uzturēšanu
Ir iesniegts dokumets par īpašuma
tiesībām. Būvniecības gadījumā - kopā
ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
Iesniegts dokuments par nomu,
patapinājumu vai saskaņojumu ar
īpašnieku

Veicinās jauna/uzlabota
vietas/aprīkojumu pieejamību ALP
darbības teritorijā – jaunums klientam,
jauna kvalitāte, jaunas uzlabotas
īpašības vai funkcijas
Esošs ALP darbības teritorijā
Ieviestā projekta rezultāts dos iespēju to
izmantot pēc iespējas vairāk
iedzīvotājiem – pierādīts ar konkrētu
plānoto aktivitāšu plānu

Nav oriģināla ideja
Apraksts dod skaidru
priekšstatu, kā tiks
nodrošināta iedzīvotāju
ieinteresētība izmantot
projekta rezultātus pēc
projekta īstenošanas
Apraksts vispārīgs

0
2

1

Nav konkrēta aktivitāšu plāna, tikai
apraksts

Aprakstā nav informācijas,
kā tiks nodrošināta
iedzīvotāju ieinteresētība

0

Aprakstā nav informācijas par plānotām
aktivitātem iedzīvotāju piesaistīšanai
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5.
5.1.

5.2.

5.3.

izmantot projekta rezultātus
Papildus punkti (maksimālais punktu skaits 10 punkti)
Papildus punkti par
katras rīcības prioritāti

Pirms projekta
iesniegšanas notikušas
aktivitātes, kas parāda
iedzīvotāju interesi vai
vajadzību par publisko
pakalpojumu vai
sabiedrisko aktivitāti

Papildus punkti par prioritāti,
kas noteikta katrai rīcībai
(apraksts 36 -37.lpp),
pamatojoties uz Stratēģijas
vajadzību apkopojumu

2

Projekta aktivitātes nav
minētas kā prioritārās
Aktivitātes ir notikušas un
projekta iesniegumā sniegta
informācija

0

Aktivitātes nav notikušas

0

Projekta iesniegumam
Projekta iesniegumam
ir pievienoti
pievienoti visi
pavaddokumenti (atbilst pavaddokumneti
13.10.2015.MK
not.Nr.590 44.punktam)

2

2

B.14.

nav

Rīcībai 2.1 un 2.2. - projektiem, kuru
mērķis ir saistīts ar tūrisma attīstību;
Rīcībai 2.3. - projektiem, kuru mērķis ir
attīstīt iedzīvotāju, it īpaši jauniešu,
iniciatīvas aktīvas atpūtas dabā
infrastruktūras izveidei/labiekārtošanai
Nav minēta atbilstība prioritātei.

B.14.

nav

Aprakstā norādīta atsauce uz
informācijas avotiem par organizētajām
aktivitātēm iedzīvotāju aktivizēšanai
(pasākumi, aptaujas, afišas, raksti utt),
izņemot raksti par iepriekš īstenoto
projektu.
Nav atbilstošas informācijas

D

Iesniedzamie dokumenti
atbilstoši MK not.590 punktam
44. un papildus dokumenti kuri
noteikti Abulas lauku
partnerības SVVA startēģijā
2015-2020.gadam 37.-38.lpp
«Papildus pievienojamie
dokumenti»

Projektā plānotai pamatlīdzekļu iegādei
iesniedzamie dokumenti: ilgtermiņa
nomas vai patapinājuma līgums vai
saskaņojums ar īpašnieku (ja neīsteno
īpašumā), dokumentu, kas apliecina
īpašuma tiesības (ja īsteno īpašumā),
iepirkuma procedūru apliecinošie
dokumenti (tehniskā specifikācija,
izsūtītie e-pasti, saņemtie piedāvājumi
un e-pasti par to saņemšanu,
kopsavilkums, interešu konflikta
neesības apliecinājums), valdes
lēmums (biedrībām), pašnovērtējuma
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5.4.

Atbalsta pretendenta
saņemtā publiskā
finansējuma apmērs
SVVA stratēģijas 2015.
-2020.g. ietvaros.

Projekta iesniegumam nav
pievienoti visi
pavaddokumenti
0 līdz 10 000 EUR

0

10 000.01 līdz 30 000 EUR

1

30 000.01 EUR un vairāk

0

2

veidlapa (aizpildīta ar komentāriem
visiem kritērijiem), pašvaldības
lēmums par dalību projektā , projektu
rezultātu uzturēšanas veidlapa. Ja
attiecas uz pretendentu (MK.590 punkts
5.1.) - uzskaites veidlapa par saņemto
De minimis un Valsts vides dienesta
izziņa.
Būvniecības gadījumā –paskaidrojuma
raksts (apliecinājuma karte) ar
būvvaldes atzīmi par būvniecības
ieceres akceptu, valdes lēmums
(biedrībām), pašnovērtējuma veidlapa
(aizpildīta ar vērtēšanas komentāriem
visiem kritērijiem), pašvaldības lēmums
par dalību projektā, projektu rezultātu
uzturēšanas veidlapa, ja attiecas uz
pretendentu (MK.590 punkts 5.1.) uzskaites veidlapa par saņemto De
minimis un Valsts vides dienesta
izziņa.
Iztrūkst kāds no augstāk minētajiem
dokumentiem
nav

Pārbauda ALP no LAD EPS sistēmas
par pretendenta iesniegtajiem
projektiem Abulas LP SVVA
Stratēģijas ietvaros 2015. -2020.g.,
(projektu statuss - sākta uzraudzība,
apstiprināts, vērtēšanā) nosakot
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publiskā finansējuma summu kopā
5.5.

Projekta ieceres
vizuālizācija vai
fotofiksācija

Iesniegtas projekta ieceres
vizuālizācija vai fotofiksācija

2

Nav iesniegta projekta ieceres
vizualizācija vai fotofiksācija

0

D

Projekta ieceres vizuālizācija vai
fotofiksācija

Atbilstoši projekta idejas specifikai,
pievienotas esošas situācijas vai/un
ieceres skice, foto, zīmējumi, izdrukas
no interneta utt
Nav pievienota projekta pieteikumam

Maksimālais vērtējums 28 punkti
Minimālais vērtējums 14 punkti
*Apraksts Abulas LP SVVA Stratēģijā 2015. -2020. gadam, sadaļa 2.3., 32.lpp
** Abulas lauku partnerības darbības teritorijas apraksts Abulas LP SVVA Stratēģijā 2015. - 2020. gadam, sadaļā 1.1., 8. lpp
*** šajā kritērijā minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījuma neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši MK Nr. 598 6.pielikumam

5.2. aktivitāte
Rīcība 2.4. Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem

Vērtējums

Atsau
ce uz
Papildus iesniedzamie
Nr.
Kritērijs
Punktu piemērošana.
veidla
dokumenti
JĀ
NĒ
pu
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un
tālāk netiek vērtēts)
1.
Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz ALP SVVA stratēģiju un tas atbilst LAP apakšpasākuma
1.1.
Mērķim,
B.5.
nav
B5 minētajam mērķim ir jābūt
B.1.
atbilstošam MK not. Nr. 590 punktam
aktivitātēm,
B.6.1.
2.2.
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īstenošanas vietai

B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes ir
atbilstošas MK.Nr.590 punktam 5.2.
Atbilstoši noteiktajai «ALP SVVA
Stratēģija 2015. -2020.g.», 8.-9. lpp

B.7.

KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ( punktu skaits no 0-2)
2.
2.1.

2.2.

Produkta vai pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 4 punkti)
Ir aprakstīta problēma, un
kādas pārmaiņas dos
īstenotā projekta ideja***

Kolektīva raksturojums

Aprakstīta esošā situācija,
identificētas problēmas un
plānotās pārmaiņas pēc
projekta ieviešanas

2

Aprakstīta esošā situācija,
problēmas apraksts vispārīgs

1

Apraksts vispārīgs
Detalizēti raksturota
kolektīva darbība

0
2

Kolektīva darbības apraksts
vispārējs

1

Nav informācijas par
darbības aprakstu.

0

B.6.1.

nav

A.1.

nav

Aprakstīta esošā situācija, nosauktas
un analizētas problēmas, kuras
mainīsies pēc projekta īstenošanas,
nosaukti iespējamie ieguvumi ALP
teritorijai
Aprakstīta esošā situācija, nosauktas
problēmas, nav minēti iespējamie
ieguvumi ALP teritorijai
Aprakstīta tikai esošā situācija
Darbības ilgums, dalībnieku skaits,
vadītāja pieredze, kolektīva pieredze
(pēdējā gada laikā svarīgākās
organizētās aktivitātes vai dalība
tajās), dalība ārpus novada (pēdējā
gada laikā svarīgākie pasākumi vai
dalība tajos)
Darbības ilgums, dalībnieku skaits,
vadītāja pieredze, kolektīva pieredze.
Nav minētas organizētās aktivitātes
vai dalība tajās
Darbības ilgums, dalībnieku skaits.
Nav vadītāja pieredzes, kolektīva
pieredzes, nav minētas organizētās
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aktivitātes vai dalība tajās
3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

Projekta rezultātu uzturēšana (maksimālais punktu skaits 2 punkti)
Ir apraksts, kā tiks uzturēti
projekta rezultāti pēc
projekta ieviešanas***

Ir skaidri aprakstīts, kā tiks
nodrošināta projekta
rezultātu uzturēšana 5 un
vairāk gadus
Apraksts vispārīgs

2

Nav attiecīga apraksta

0

Papildus punkti par
prioritāti, kas noteikta katrai
rīcībai (apraksts 36 -37.lpp)
pamatojoties uz Stratēģijas
vajadzību apkopojumu
Projekta aktivitātes nav
minētas kā prioritārās

nav

2

0

Aprakstā ir plāns, kā un kur tērpi tiks
uzglabāti 5 un vairāk gadus, noteikta
tērpu nesātāja atbildība
Ir plāns kā un kur tērpi tiks uzglabāti,
nav noteikta atbildība
Nav informācijas kā un kur tērpus
uzglabās

1

Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 2 punkti)
Sabiedriskā nozīme
Apraksts dod skaidru
2
(ilgtspēja)***
priekšstatu, kā tiks
nodrošināta iedzīvotāju
ieinteresētība izmantot
projekta rezultātus
Apraksts nedod skaidru
0
priekšstatu, kā tiks
nodrošināta iedzīvotāju
ieinteresētība izmantot
projekta rezultātus
Papildus punkti (maksimālais punktu skaits 8 punkti)
Papildus punkti par katras
rīcības prioritāti

B.14.

B.13.
B.14.

nav

Apraksts, ar kādām aktivitātēm plāno
veicināt iedzīvotāju piesaisti
kolektīvam, nosaukti publicitātes
informācijas avoti
Nav nosaukti publicitātes avoti, nav
atbilstoša apraksta par iedzīvotāju
piesaisti kolektīvam

B.14.

nav

Projektiem, kuros pretendentu
kolektīvi nav iegādājušies tērpus
iepriekšējā plānošanas periodā vai šī
perioda iepriekšējās kārtās,informāciju sniedz Abulas LP
Ir saņemti tērpi iepriekšējā
plānošanas periodā vai šī perioda
iepriekšējās kārtās,- informāciju
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5.2.

5.3.

5.4.

Projekta iesniegumam ir
Projekta iesniegumam
pievienoti pavaddokumenti pievienoti visi
(atbilst 13.10.2015.MK
pavaddokumenti
Not.Nr.590 44.punktam)

Atbalsta pretendenta
saņemtā finansējuma
apmērs (attiecināmās
izmaksas) SVVA
stratēģijas 2015. -2020.g.
ietvaros.
Pievienotas plānoto tērpu
skices

2

Projekta iesniegumam nav
pievienoti visi
pavaddokumenti
0 līdz 5 000,00 EUR

0

5 000.01 līdz 10 000,00
EUR
10 000.01 EUR un vairāk

1

Iesniegtas projektā plānoto
tērpu skices vai ieceres
vizuālizācija
Nav iesniegta projektā
plānoto tērpu skices vai

D

2

Iesniedzamie dokumenti ir
atbilstoši MK not.590 punktam
44. un papildus dokumenti kuri
noteikti Abulas lauku
partnerības SVVA startēģijā
2015-2020.gadam 38.lpp
«Papildus pievienojamie
dokumenti»

nav

0

2
0

D

Projektā plānoto tērpu skices
vai ieceres vizuālizācija

sniedz Abulas LP
Iesniedzamie dokumenti patapinājuma līgums vai saskaņojums
ar īpašnieku, iepirkuma procedūru
apliecinošie dokumenti (tehniskā
specifikācija, izsūtītie e-pasti,
saņemtie piedāvājumi un e-pasti par
to saņemšanu, kopsavilkums, interešu
konflikta neesības apliecinājums),
valdes lēmums (biedrībām),
pašnovērtējuma veidlapa (aizpildīta
ar komentāriem visiem kritērijiem),
pašvaldībai - lēmums par dalību
projektā.
Iztrūkst kads no augstāk minētajiem
dokumentiem
Pārbauda ALP no LAD EPS sistēmas
par pretendenta (statuss- sākta
uzraudzība, apstiprināts, vērtēšanā)
projektiem Abulas LP SVVA
Stratēģijas ietvaros 2015-2020.g.,
nosakot attiecināmo izmaksu summu
kopā
Atbilstoši projekta idejas specifikai,
pievienotas plānoto tērpu skices
zīmējumi, izdrukas no interneta utt.
Nav pievienoti projekta pieteikumam
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ieceres vizualizācija
Maksimālais vērtējums 16 punkti
Minimālais vērtējums 8 punkti
*Apraksts Abulas LP SVVA Stratēgijā 2015. -2020. gadam, sadaļa 2.3., 32.lpp
***šajā kritērijā minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījuma neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši MK Nr. 598 6.pielikumam
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Aktivitāte 5.2.
Rīcībai 2.5. Apmācību organizēšana
Atsauce
Nr.
Kritērijs
uz
Papildus iesniedzamie dokumenti
Punktu piemērošana
JĀ
NĒ
veidlapu
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu atzinumu un
tālāk netiek vērtēts)
1. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz ALP SVVA stratēģiju un tas atbilst LAP apakšpasākuma
Vērtējums

1.1.

Mērķim,

B.5.
B.1.
B.6.1
B.7.

aktivitātēm,
īstenošanas vietai

nav

B5 minētajam mērķim ir jābūt
atbilstošam MK not Nr.590
punktam 2.2.
B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes
ir atbilstošas MK.Nr.590
punktam 5.2.
Atbilstoši noteiktajai «ALP
SVVA Stratēģija 2015. -2020.g.»
8.-9. lpp

nav

Aprakstīta apmācību
nepieciešamība, nosauktas un
analizētas problēmas, kuras
mainīsies pēc mācībām, nosaukti
iespējamie ieguvumi ALP
teritorijai
Aprakstīta nepieciešamība,
nosauktas problēmas, nav minēti
iespējamie ieguvumi ALP
teritorijai

KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI (punktu skaits no 0-2)
2.
2.1.

Produkta/pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 6 punkti)
Ir aprakstīta problēma,
Aprakstīta esošā situācija,
2
B.6.1.
un kādas pārmaiņas dos identificētas problēmas,
īstenotā projekta
noteiktas plānotās pārmaiņas
ideja***
pēc mācībām

Aprakstīta esošā situācija,
problēmas vispārīgas

1
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2.2.

2.3.

3.
3.1.

Ir aprakstīta potenciālā
mērķa grupa un tās
ieguvumi no projekta***

Projektā plānotās
apmācību aktivitātes ir
skaidri definētas

Apraksts vispārīgs
Skaidri noteikta mērķgrupa

0
2

Noteikta vispārīga mērķgrupa

1

Nav noteikta mērķgrupa

0

Apraksts sniedz skaidru
priekšstatu par apmācību
aktivitātēm

2

Aktivitātes vispārīgas

1

Aktivitātes neskaidras

0

B.14.

B.6.1.
B.6.2.

Atbalsta pretendenta kapacitāte (maksimālais punktu skaits 2 punkti)
Ir pieredze mācību vai
Ir organizētas vai vadītas
2
A.1.
iedzīvotāju aktivizēšanas apmācības/iedzīvotāju
B.14.
pasākumu organizēšanā aktivizēšanas pasākumi,
iesniegta informācija, kas to
pierāda

nav

Ir iesniegta plānoto apmācību
programma un laika grafiks

nav

Aprakstīta tikai nepieciešamība
Konkrēti nosaukta
mērķauditorija, plānotais
dalībnieku skaits
Aprakstā mēķauditorija ir
nosaukta, nav skaidrs plānoto
dalībnieku skaits
Nav informācijas par
mērķauditoriju un plānoto
dalībnieku skaitu
Ir iesniegta plānoto apmācību
programma un plānoto aktivitāšu
grafiks (drukāts, skenēts),
norādot mācību ilgumu,
biežumu, laika periodu
Programma sniegta apraksta
veidā, grafiks nekonkrēts un
minēts tikai aprakstā, nav
iesniegti papildus informācija
(drukāta, skenēta)
Nav aprakstīta plānotā
programma un aktivitāšu grafiks
Aprakstā ir pievienota
informācija (piem: links uz
informācijas avotu, atsauksme
u.c drukāta informācija), kas
pierāda mācību aktivitāšu vai
iedzīvotāju aktivizēšanas
pasākumu organizēšanu vai
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vadīšanu

4.
4.1.

Nav iepriekš organizētas
apmācības vai iedzīvotāju
aktivizēšanas pasākumi
Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 2 punkti)
Jauninājums ALP
Ideja ir oriģināla ALP darbības
darbības teritorijā**
teritorijā

Ideja nav oriģināla

5.
5.1.

0

2

Nav iesniegta papildus
informācija

B.3.
B.3.1.

nav

Apmācības ir oriģinālas novadā
ALP darbības teritorijā –
jaunums dalībniekiem un
teritorijai, informācija apraksta
veidā
Nav oriģinālas ALP darbības
teritorijā - tādas apmācības jau
tiek organizētas

B.14.

nav

Ja apmācības organizētas
sociālās atstumtības riskam
pakļautiem iedzīvotājiem:
pensijas un pirmspensijas
vecuma personām, daudzbērnu
un nepilnām ģimenēm, bērniem,
personām ar invaliditāti un
funkcionāliem traucējumiem,
bezdarbniekiem, no ieslodzījuma
vietām atbrīvotām personām,
personām ar nepietiekošām,
zemām vai darba tirgum
neatbilstošām zināšanām un

0

Papildus punkti (maksimālais punktu skaits 6 punkti)
Papildus punkti par
prioritāti****

Papildus punkti par prioritāti,
kas noteikta rīcībai (apraksts
38.lpp), pamatojoties uz
Stratēģijas vajadzību
apkopojumu

2
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5.2.

5.3.

1

Projekta iesniegumam ir
pievienoti
pavaddokumenti (atbilst
13.10.2015.MK
Not.Nr.590 44.punktam)

Atbalsta pretendenta
saņemtā publiskā
finansējuma apmērs
SVVA stratēģijas 20152020 ietvaros

Projekta aktivitātes nav minētas
kā prioritārās
Projekta iesniegumam
pievienoti visi pavaddokumenti

0

Projekta iesniegumam nav
pievienoti visi pavaddokumenti
0 līdz 1 000,00 EUR
1 000.01 līdz 2 000,00 EUR
2 000.01 EUR un vairāk

0

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.32 no 11.01.05.

2

2
1
0

D

prasmēm, trūcīgām personām,
jaunieši vecumā no 15-291
gadiem.
Mērķauditorija nav minēta starp
prioritārajām
Iesniedzamie dokumenti ir
Iesniedzamie dokumenti –
atbilstoši MK not.590 punktam 44. apmācību telpu patapinājuma
un papildus dokumenti kuri
līgums vai saskaņojums ar
noteikti Abulas lauku partnerības
īpašnieku, iepirkuma procedūru
SVVA startēģijā 2015apliecinošie dokumenti (tehniskā
2020.gadam 39.lpp «Papildus
specifikācija, izsūtītie e-pasti,
pievienojamie dokumenti»
saņemtie piedāvājumi un e-pasti
par to saņemšanu, kopsavilkums,
interešu konflikta neesības
apliecinājums), valdes lēmums
(biedrībām), pašnovērtējuma
veidlapa (aizpildīta ar
komentāriem visiem kritērijiem),
plānoto apmācību programma un
laika grafiks
Iztrūkst kads no augstāk
minētajiem dokumentiem
nav
Pārbauda ALP no EPS sistēmas
par pretendenta ( statuss – sākta
uzraudzība, apstiprināts,
vērtēšanā) projektiem Abulas LP
SVVA Stratēģijas ietvaros 2015.2020.g., nosakot publiskā
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finansējuma summu kopā
Maksimālais vērtējums 16 punkti
Minimālais vērtējums 8 punkti
* Apraksts «Abulas LP SVVA Stratēģija 2015.-2020.gadam», sadaļa 2.3., 32.lpp
**Abulas lauku partnerības darbības teritorijas apraksts Abulas LP SVVA Stratēģijā 2015. - 2020. gadam, sadaļā 1.1., 8. lpp
*** šajā kritērijā minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījuma neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši MK Nr. 598 6.pielikumam
**** Atbilstoši MK not. Nr. 32 no 11.01.05.- apmācības tiks organizētas sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem: pensijas un
pirmspensijas vecuma personām, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, bērniem, personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem,
bezdarbniekiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, personām ar nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un
prasmēm, trūcīgām personām, jaunieši vecumā no 15-292 gadiem.

Aktivitāte 5.2.
Rīcība 2.6. Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
Vērtējums

Atsauce
Papildus
uz
iesniedzamie
Punktu piemērošana
JĀ
NĒ
veidlapu
dokumenti
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI (Ja kāds no šiem kritērijiem ir neatbilstošs, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, saņem negatīvu
atzinumu un tālāk netiek vērtēts)
Nr.

1.

2

Kritērijs

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz ALP SVVA stratēģiju un tas atbilst LAP apakšpasākuma
Mērķim,
B.5.
nav
B5 minētajam mērķim ir jābūt atbilstošam MK
not. Nr. 590 punktam 2.2.
aktivitātēm,
B.1. un B.6.1. minētās aktivitātes ir atbilstošas
īstenošanas vietai
MK.Nr.590 punktam 5.2.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.32 no 11.01.05.
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Atbilstoši noteiktajai teritorijai «ALP SVVA
Stratēģija 2015. -2020.g.», 8.-9. lpp
KVALITATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI ( punktu skaits no 0-2)
2.
Produkta vai pakalpojuma apraksts (maksimālais punktu skaits 6 punkti)
2.1. Ir aprakstīts, kā vietas
Apraksts dod skaidru
2
B.6.1.
labiekārtošana sekmēs
priekšstatu par
B.14.
iedzīvotāju vēlmi to
iedzīvotāju
izmantot
ieinteresētību, vietas
nozīmīgumu,
galvenajām
mērķgrupām
Apraksts dod
1
priekšstatu par
iedzīvotāju
ieinteresētību
Apraksts vispārējs
0
2.2.

2.3.

3.
3.1.

Ir aprakstīts, kā labiekārtotā
vieta tiks atbilstoši uzturēta
(apsaimniekošanas
plāns)***

Pamatots
apsaimniekošanas plāns

Apraksts vispārīgs
Nav apraksta, kas un kā
uzturēs teritoriju
Atbalsta pretendenta
Ir pārliecība par
pieredze projektu īstenošanā atbilstošu vadības un
ir atbilstoša projekta
finanšu kapacitāti
specifikai
Apraksts nesniedz
pārliecību par atbilstošu
vadības un finanšu
kapacitāti
Inovatīvs projekts* (maksimālais punktu skaits 4 punkti)
Integrēta pieeja***
Ir apraksts par integrēto
pieeju

2

nav

Ir aprakstītas esošās aktivitātes, ir nosauktas
svarīgākās aktivitātes pēdējā gada laikā, bet nav
pierādītas ar datiem vai publikācijām

nav

B.14.

nav

Aprakstīta pretendenta pieredze projektu
īstenošanā, atbilstoša izglītība vai zināšanas
attiecīgā nozarē
Nav aprakstīta pretendenta pieredze

B.14.

nav

Aprakstīts, kā jauns/uzlabots gala
produkts/pakalpojums sekmēs kādas citas jomas

0

2

Ir tikai nosauktas aktivitātes un uzskaitīti
risinājumi
Ir sagatavots apsaimniekošanas plāns 5 gadiem
pēc projekta ieviešanas, ar konkrētiem
pasākumiem un izpildītājiem
Aprakstīts, kā plānots uzturēt labiekārtoto vietu
Nav atbilstoša apraksta par teritorijas uzturēšanu

B.6.1.
B.14.

1
0
2

Aprakstītas esošās aktivitātes, nosauktas
svarīgākās aktivitātes pēdējā gada laikā, ir
atsauces uz publikācijām un konkrētiem datiem,
uzskaitītīti risinājumi, lai sekmētu iedzīvotāju
ieinteresētību
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3.2.

4.
4.1.

Nav atbilstoša apraksta
Apraksts dod skaidru
priekšstatu, kā
nodrošinās iedzīvotāju
ieinteresētību apmeklēt
pasākumu vietu
Apraksts vispārējs
Papildus punkti (maksimālais punktu skaits 2 punkti)

0
2

Sabiedriskā nozīme
(ilgtspēja)***

Projekta ieceres
vizuālizācija vai
fotofiksācija

Iesniegtas projekta
ieceres vizuālizācija vai
fotofiksācija
Nav iesniegta projekta
ieceres vizualizācija vai
fotofiksācija

B.6.1.
B.14.

nav

Apraksts bez konkētiem datiem un pasākumiem

0
2

0

attīstību ALP darbības teritorijā.
Nav apraksta
Apraksts, kā ieviestais projekta rezultāts dos
iespēju to izmantot pēc iespējas vairāk
iedzīvotājiem, plānoto pasākumu plāns 5 gadiem

D

Projekta
ieceres
vizuālizācija
vai
fotofiksācija

Atbilstoši projekta idejas specifikai, pievienotas
esošas situācijas vai/un ieceres skice, foto,
zīmējumi, izdrukas no interneta utt
Nav pievienota projekta pieteikumam

Maksimālais vērtējums 12 punkti.
Minimālais vērtējums 6 punkti.
*Apraksts Abulas LP SVVA Stratēģijā 2015.-2020. gadam, sadaļa 2.3., 32.lpp
*** šajā kritērijā minēto nosacījumu izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījuma neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu
korekcija atbilstoši MK Nr. 598 6.pielikumam

Projektu vērtēšanas specifiskais kritērijs visām rīcībām:
Ja vairākiem projektiem vienāds vidējais vērtējums, lielāko punktu skaitu (skaitli veido kopējais vienādu vērtējumu saņēmušo projektu skaits) saņem projekts
ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu. Pārējie projekti saņem punktus atbilstoši samazinošā secībā. Iegūtais punktu skaits veido otro ciparu aiz komata.
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