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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Izsludinātais konkurss (1)
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 11. aprīļa līdz 11. maijam
bet rīcībai EJZF1 noteikta nepārtraukta pieteikšanās kārta
1. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 500 678 EUR (ELFLA 175 678 EUR un EJZF 325 000 EUR)
ELFLA1 - Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē - 135 678 EUR
ELFLA2 - Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība - 40 000 EUR
EJZF1 - Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai –
125 000 EUR
EJZF2 - Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā – 200 000 EUR

Izsludinātais konkurss (2)
Informācija projektu sagatavošanai:
1) Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija – www.sernikon.lv sadaļa “Stratēģija” – izmantot versiju 1.2.
2) Vērtēšanas kritēriju vadlīnijas - www.sernikon.lv sadaļa “Stratēģija” – izmantot versiju 1.2.
3) 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.590 (ELFLA projektu sagatavošanas kārtība)
4) 20.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.605 (EJZF projektu sagatavošanas kārtība)

Izsludinātais konkurss (3)
Projektu īstenošanas termiņi:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
2) Ja projekts tiek īstenots 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 attiecināmo izmaksu summas - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
3) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Izsludinātais konkurss (4)
Projektu iesniegšana:
1) Papīra veidā biedrības birojā – Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas novads (2.stāvā) – vēlams iepriekš
pieteikties, rakstot uz zane.serzante@carnikava.lv;
2) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv;
3) Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi
lad@lad.gov.lv.

Izstrādes procesa apskats
Stratēģijas izstrāde sākās 2014.gada rudenī un izstrādes procesā notika:
• 10 sanāksmes ar uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem
• 2 stratēģijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
• Stratēģijas izstrādē piedalījās:
• 2 pašvaldības
• 30 uzņēmēji
• 15 nevalstiskās organizācijas

Plānošanas reģiona
attīstības programma

Carnikavas novada
pašvaldības attīstības
programma

Saulkrastu novada
pašvaldības attīstības
programma

Lauku attīstības
programma

Rīcības programma

Finansējuma sadale (1)

Nr.
p.k.

Eiropas
Lauksaimniecības
fonda lauku
attīstībai
finansējums

Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības
fonda finansējums

Mērķis
atbalsta apmērs (% atbalsta apmērs (%
pret kopējo atbalstu pret kopējo atbalstu
LAP apakšpasākumā) Rīcības programmas
pasākumā)

M1

Veicināt mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē

67.29 (205 678.63 EUR)

0

M2
M3
M4
M5

Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību
16.36 (50 000.00 EUR)
Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību
16.35 (50 000.00 EUR)
Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai
0
Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā
0
arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu
Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas
0
infrastruktūras pilnveidošanu
Kopā
100.00
t. sk. uzņēmējdarbības attīstībai
67.29

0
0

M6

24.07 (125 000.00 EUR)
56.66 (294 199.98 EUR)
19.27 (100 000.00 EUR)
100.00
Līdz 80.73

Finansējuma sadale (2)
2016.gads

2017.gads

Rīcības nosaukums

Kopējais
finansējums

Summa

ELFLA1

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu
izveidošana un attīstība, tajā skaitā
tūrisma nozarē

205678,63

135678,00

11.04.2016.11.05.2016.

70000,63

ELFLA2

Ciemu un apkaimju vajadzībām
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un
objektu attīstība

50000,00

40000,00

11.04.2016.11.05.2016.

ELFLA3

Apdzīvoto vietu publiskās
infrastruktūras uzlabošana

50000,00

0,00

N/A

EJZF1

Zivsaimniecības nozares uzņēmumu
attīstība, it īpaši atbalsts
sezonalitātes ietekmes mazināšanai

125000,00

EJZF2

Zivsaimniecības un dabas, kultūras
resursu integrēšana tūrisma
pakalpojumu sniegšanā

294199,98

200000,00

EJZF3

Zivsaimniecības teritoriju attīstībai
nepieciešamās piekrastes joslas
infrastruktūras attīstība

100000,00

0,00

Rīcības Nr.

Iesniegumu
pieņemšanas laiks

Summa

Iesniegumu
pieņemšanas laiks

09.01.2017.10.02.2017.

0,00

NA

10000,00

09.01.2017.10.02.2017.

0,00

NA

50000,00

09.01.2017.10.02.2017.

atlikums
2017.gada kārtā

04.12.2017.05.01.2018.

Summa

Iesniegumu
pieņemšanas laiks

2018.gads

Nepārtrauktā
pieteikšanās no:
11.04.2016.

125000,00

11.04.2016.11.05.2016.

94199,98

09.01.2017.10.02.2017.

0,00

N/A

50000,00

09.01.2017.10.02.2017.

50000,00

NA

04.12.2017.05.01.2018.

Stratēģijas rīcības un vērtēšanas kritēriji

ELFLA1
“Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē”
Atbilstība Lauku attīstības programmai:
Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un
kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana;
Vides radīšana vai labiekārtošana vietējās produkcijas realizēšanai un jaunu realizācijas veidu īstenošana;
Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
Apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu tūrisma pakalpojumu attīstību un esošo uzlabošanu, tāpat jaunas
uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību ražošanas nozarēs un jaunu (neesošu) pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem
izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā, sabiedrisko attiecību nodrošināšanā un personāla kvalifikācijas
paaugstināšanā.
Šīs rīcības ietvaros priekšroku paredzēts dot projektiem, ko īsteno tūrisma nozarē.
Nr.

ELFLA1

Mērķis/Rīcība

(M1) Mikro, mazo un vidējo
uzņēmumu izveidošana un attīstība,
tajā skaitā tūrisma nozarē

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte
Vietējās ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvas

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa
vienam projektam (euro)

Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas
(izsludināšanas princips)

50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektam (ja
ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības
infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu
no projekta attiecināmo izmaksu summas)

Individuālam projektam:
70%
Kopprojektam:
80%

2016/2017 (atlikums
2016.gada kārtā)

ELFLA1 Mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē
Papildus kritēriji

Pamata izvērtēšanas kritēriji
1. Radīto darba vietu
skaits

5

2. Saglabāto darba vietu
skaits

2

Kritērijos punkti tiek piešķirti par katru
radīto (5 punkti) un katru saglabāto darba
vietu (2 punkti)

1. Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10
punkti

2. Papildu punkti par nozari

Projekts tiek īstenots tūrisma nozarē

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti

3. Papildu punkti par
uzņēmēju sadarbību

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai
projektā skaidri aprakstīti ieguvumi
un veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai

4. Punkti par inovācijām*

Teritorijai inovatīvs produkts un pakalpojums

5. Papildu punkti par īstenošanas
vietu

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais
un/vai nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums

6. Punkti par sociālo ietekmi

Projekta rezultātā uzlabojas sociālās
atstumtības riska grupas iespēja iekļauties
darba tirgū

7. Sinerģiju kritērijs**

Projekts tieši saistīts ar SAM 8.4.1.īstenošanā
iesaistītajām personām

Tiek piešķirti 0 vai 3

8. Sinerģiju kritērijs**

Projekts tieši saistīts ar SAM 3.3.1. īstenošanas
vietu

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti
Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti
Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti
Tiek piešķirti 0 vai 2 punkti

* Šajā kritērijā tiek pārbaudīts, vai projekta rezultāti atbilst stratēģijā definētajiem inovatīvo risinājumu
atbilstības kritērijiem
* Sinerģiju kritēriji tiek piemēroti tikai tajās kārtās, pirms kuru izsludināšanas ir ieviesti atbilstoši SAM projekti

ELFLA2
“Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība”
Atbilstība Lauku attīstības programmai:
Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem;
Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Apraksts:
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai, kā
arī infrastruktūras izveide, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību apzināšanu. Īpaša
priekšroka tiks dota projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās telpās vai
izmantojot iepriekšējā plānošanas perioda (vai iepriekšējās kārtās) izveidotā/uzlabotā infrastruktūrā.

Nr.

ELFLA2

Mērķis/Rīcība

(M2) Ciemu un apkaimju vajadzībām
piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un
objektu attīstība

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma
aktivitāte
Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas

Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa
vienam projektam
(euro)
20 000 EUR

Maksimālā atbalsta
intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas
(izsludināšanas
princips)

90%

2016/2017 (atlikums
2016.gada kārtā)

ELFLA2 Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko
aktivitāšu un objektu attīstība
Papildus kritēriji

Pamata izvērtēšanas kritēriji
1. Aktivitāšu dalībnieku vai
pakalpojumu (no
izveidotā/atjaunotā
objekta) saņēmēju skaits
no VRG darbības teritorijas

0,01

Tiek piešķirts 0,01 punkts par katru projekta
īstenošanas rezultātā radītā pakalpojuma
saņēmēju vai izveidotās aktivitātes
izmantotāju.

1. Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10
punkti

2. Papildus punkti par resursu
ilgtspējīgu izmantošanu

Projekts tiks īstenots iepriekšējā plānošanas
periodā (vai iepriekšējās kārtās) izveidotās
telpās vai izmantojot iepriekšējā plānošanas
periodā izveidoto/uzlaboto infrastruktūru

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti

3. Papildu punkti par sasaisti ar
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek popularizēts un saglabāts nemateriālais
Kultūrvēsturiskais mantojums

Tiek piešķirti 0 vai 3 punkti

4. Punkti par sadarbību

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai
projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi
sabiedrības grupu savstarpējai sadarbībai

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti

5. Punkti par sociālo ietekmi

Projekta rezultātā uzlabojas sociālās
atstumtības riska grupas iespēja iekļauties
darba tirgū

Tiek piešķirti 0 vai 2 punkti

EJZF1
“Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai”
Atbilstība Rīcības programmai:
Pievienotās vērtības veidošana, darbvietu radīšana, jauniešu piesaiste un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras
produktu piegādes ķēdes posmos;
Dažādošanas atbalstīšana zivsaimniecībā un ārpus tās, mūžizglītības un darbvietu radīšanas veicināšana zivsaimniecībai
nozīmīgajās teritorijās;
Apraksts:
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā strādājošos zivsaimniecības uzņēmumus, sniedzot
atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai.
Vienlaikus atbalsts var tikt sniegts arī saimnieciskās darbības dažādošanai, it sevišķi zvejniecības nozares sezonalitātes ietekmes
mazināšanai.
Nr.

EJZF1

Mērķis/Rīcība

(M4) Zivsaimniecības nozares
uzņēmumu attīstība, it īpaši
atbalsts sezonalitātes ietekmes
mazināšanai

Rīcības programmas pasākuma mērķis

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu summa
vienam
projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Pievienotās vērtības veidošana un
inovācijas veicināšana visos zvejas un
akvakultūras produktu piegādes posmos
Darbību dažādošana zivsaimniecības
nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs

50 000 EUR

50%
Inovatīvs projekts 70%
Kopprojekts 80%

Īstenošanas
kārtas
(izsludināšanas
princips)
īstenošanas
kārtu skaits un
termiņi
Nepārtrauktais
konkurss

EJZF1 Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai
Pamata izvērtēšanas kritēriji
1. Uzņēmuma pamatdarbības
veids ir zivsaimniecība

Nepārtraukts projektu
pieņemšanas konkurss!

Rīcības galvenā mērķauditorija ir
zivsaimniecības uzņēmumi, tāpēc, ja
projekta iesniedzējs neatbildīs šai
kategorijai, projekts saņems 0 punktu un
tālāk netiks virzīts

IZSLĒDZOŠS*

2. Radīto darba vietu skaits**

5

3. Saglabāto darba vietu skaits**

2

*Ja šajā kritērijā tiks sniegts negatīvs novērtējums, projekts tālāk netiks vērtēts un saņems 0 punktus
**Šajos kritērijos punkti tiek piešķirti par katru radīto un saglabāto darba vietu.

Papildus kritēriji
1. Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10
punkti

2. Papildus punkti par
sezonalitāti

Projekta ietekmē mazināsies sezonalitātes
ietekme uz uzņēmuma naudas plūsmu

Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti

3. Papildus punkti par uzņēmēju
sadarbību

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai
projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai sadarbībai

4. Papildu punkti par
kultūrvēsturisko mantojumu

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais
vai nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti
Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti

EJZF2
“Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā”
Atbilstība Rīcības programmai:
Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju vides resursu vairošana un izmantošana, tostarp klimata pārmaiņu seku mazināšanas
darbības;
Sociālās labklājības un kultūras mantojuma, tostarp zvejas, akvakultūras un jūras kultūras mantojuma, veicināšana
zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās;
Apraksts:
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta uzņēmējdarbības tieša veicināšana, kā arī kultūras un dabas objektu atjaunošana
gadījumos, kad tas ietekmē uzņēmējdarbības vidi VRG teritorijā, it sevišķi veicinot tūrisma nozares attīstību. Rīcības ietvaros
tiks atbalstīta aprīkojuma iegāde un būvdarbi, kas vērsti uz jaunu tūrisma pakalpojumu un produktu radīšana, izmantojot
esošos dabas un kultūras objektus un to sociālekonomisko potenciālu.
Šīs rīcības ietvaros par kultūras pieminekļu atjaunošanu tiks uzskatīti projekti, kuri tiks īstenoti vietējas nozīmes
kultūras pieminekļos un būs vērsti uz kultūras pieminekļu sociāli-ekonomiskās darbības uzlabošanu, nodrošinot jaunus
pakalpojumus vietējai sabiedrībai, kā arī atbalstošus pasākumus tūrisma nozarei.

EJZF2
Nr.

EJZF2

Mērķis/Rīcība

Rīcības programmas pasākuma
mērķis

(M5) Zivsaimniecības un dabas, Pievienotās vērtības veidošana un
kultūras resursu integrēšana
inovācijas veicināšana visos zvejas un
tūrisma pakalpojumu
akvakultūras produktu piegādes
sniegšanā
posmos
Darbību dažādošana zivsaimniecības
nozarē un citās jūras ekonomikas
nozarēs
Vides resursu vairošana vai
izmantošana, kā arī klimata
pārmaiņu mazināšana
Zvejas vai jūras kultūras mantojuma
izmantošanas veicināšana

Maksimālā
attiecināmo
izmaksu
summa vienam
projektam
(euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte
(%)

50 000 EUR
aprīkojuma
projektiem
100 000 EUR
būvniecības
projektam

50%
Inovatīvs projekts 70%
Kopprojekts 80%
Kultūras pieminekļu objektu
atjaunošanas gadījumā
(projektam nav peļņas gūšanas
nolūka)
90%
Komersantiem, kas nav sīkais
(mikro), mazais vai vidējais
uzņēmums
30%

Īstenošanas
kārtas
(izsludināšana
s princips)
īstenošanas
kārtu skaits
un termiņi
2016/2017
(atlikums
2016.gada
kārtā)

EJZF2 Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Papildus kritēriji
1. Punkti par atbilstību vietējās
teritorijas vajadzībām un
īpatnībām

Pierādīta vietējās teritorijas vajadzība,
pieejamie vietējie resursi un atbilstība VRG
darbības teritorijas īpatnībām

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10
punkti

2. Papildu punkti par nozari

Projekts tiek īstenots tūrisma nozarē

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti

3. Papildu punkti par uzņēmēju
sadarbību

Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai
projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai sadarbībai

Tiek piešķirti 0, 2 vai 5
punkti

4. Papildu punkti par
īstenošanas vietu

Tiek atjaunots un popularizēts materiālais
vai nemateriālais kultūrvēsturiskais
mantojums

Tiek piešķirti 0, 5 vai 10
punkti

5. Sinerģiju kritērijs

Projekts tieši saistīts ar SAM
5.5.1.īstenošanas vietu

Pamata izvērtēšanas kritēriji
1. Radīto darba vietu skaits

5

2. Saglabāto darba vietu
skaits

2

Kritērijos punkti tiek piešķirti par katru radīto
(5 punkti) un katru saglabāto darba vietu (2
punkti)

Tiek piešķirti 0 vai 5 punkti

* Sinerģiju kritēriji tiek piemēroti tikai tajās kārtās, pirms kuru izsludināšanas ir ieviesti atbilstoši SAM
projekti

Inovāciju vērtēšanas kritēriji – visām rīcībām
Inovāciju kritērijs
Oriģinalitāte

Apraksts
Netradicionāli (līdz vērtēšanas uzsākšanai VRG
darbības
teritorijā
neizmantoti)
risinājumi
teritorijas attīstības veicināšanai un identitātes
stiprināšanai, kas ir radīti un īstenoti konkrētajā
VRG teritorijā vai pārņemti no citām Latvijas
teritorijām vai ārvalstu prakses, veiksmīgi
pielāgojot tos vietējiem apstākļiem
Resursu
izmantošanas Projekta ietvaros tiek uzsākta atjaunojamu resursu
efektivitāte
izmantošana vai tiek izmantoti otrreiz izmantojumi
resursi
Sabiedriskā
nozīme Risinājumi, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz vietējās
(ilgtspēja)
sabiedrības konkrētām grupām (tai skaitā sociālās
atstumtības riskam pakļautajām), aktivizējot
vietējos iedzīvotājus konkrētos ciemos vai
apkaimēs
Integrēta (pārnozariska) Risinājumi, kas paredz nozaru savstarpēju
pieeja
koordināciju, panākot, ka vienas nozares risinājumi
ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā
veidā nodrošinot kompleksu jautājumu risināšanu
teritorijas attīstībai

Punkti
5

3

3

3

Projekts uzskatāms par inovatīvu, ja inovācijas vērtēšanas posmā ir ieguvis vismaz 8 punktus
Inovācijas tiek vērtētas Vietējās rīcības grupas teritorijas mērogā – Carnikavas un Saulkrastu novados

Projektu vērtēšanas secība (1)
Vispārēja
atbilstība
rīcībai

Inovāciju
kritēriji

Pamata
vērtēšanas
kritēriji

Papildu
vērtēšanas
kritēriji

Īpašais
vērtēšanas
kritērijs

Īpašais vērtēšanas kritērijs - vienādu punktu gadījumā 0.5 punktus piešķir tiem projektiem, kuri ieguvuši lielāku punktu skaitu
sadaļā “Pamata vērtēšanas kritērijs”

Projektu vērtēšanas secība (2)
Pieteikums
iesniegts VRG

VRG vērtēšanas
komisija izvērtē
atbilstoši
kritērijiem

1 mēnesis
VRG

VRG padome
pieņem
lēmumu par
atbilstību vai
neatbilstību

Pieteikumu
izvērtē Lauku
atbalsta
dienests

Tiek pieņemts
lēmums par
projekta
apstiprināšanu
vai noraidīšanu

Līdz 3
mēneši LAD

Būtiskākie norādījumi pirms pieteikumu
sagatavošanas

Veidlapa
Atsevišķas veidlapas (elektroniski pieejamas www.lad.gov.lv sadaļā “LEADER”:
1) ELFLA1 rīcībai
2) ELFLA2 un ELFLA3 rīcībai
3) EJZF1, EJZF2 un EJZF3 rīcībām
Uzņēmējs iesniedzējs – apgrozījums ne vairāk kā 70 000 EUR iepriekšējā (2015) noslēgtajā gadā
Naudas plūsma un produkcija:
Projekta iesniegšanas gads + projekta īstenošanas gads + viens noslēgts gads esošiem uzņēmumiem / divi
noslēgti gadi jauniem uzņēmumiem
Lūdzam sekot līdzi kritērijos norādītajām veidlapas sadaļām!!!

Pievienojamie dokumenti (1)
Nomas līgumi –
a) Ilgtermiņa nomas vai patapinājuma līguma kopija, kas noslēgts vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas
dienas (pamatlīdzekļu iegādes gadījumā, ja īpašums nepieder iesniedzējam);
b) Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai
informācijas stendu uzstādīšanu vai tādu pamatlīdzekļu, kas nav stacionāri novietojami, ja vien projektā
plānotās aktivitātes neīsteno noteiktā telpā, novietošanu vai uzglabāšanu (noslēgts vismaz uz septiņiem
gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);
c) Ilgtermiņa nomas līguma kopija, kas reģistrēta zemesgrāmatā vismaz uz deviņiem gadiem no projekta
iesnieguma iesniegšanas dienas, par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot projektu, paredzēta jaunas būves
būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana vai būves atjaunošana, ja īpašums tiek
nomāts (var iesniegt arī pirms projekta īstenošanas uzsākšanas).

Pievienojamie dokumenti (2)
Iepirkumi–
a) Publisko iepirkumu likums attiecas tikai uz pašvaldībām

b) MK noteikumi par pasūtītāja finansētiem projektiem attiecas, ja iegādes ir lielākas par 70 000 EUR (bez PVN)
vai būvdarbi virs 170 000 EUR (bez PVN)

Pievienojamie dokumenti (3)
Iepirkumi –
Tehniskā specifikācija (apraksts un vērtēšanas kritēriji, kur vismaz viens ir zemākā cena)
Derīgi piedāvājumi
Piedāvājumu apkopojums
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību (1.pielikums http://likumi.lv/doc.php?id=257257)

Pievienojamie dokumenti (4)
Būvniecība –
par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai
būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:
būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu
būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par
projektēšanas nosacījumu izpildi
papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai
deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi
paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);
iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu
(apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, būves atjaunošanai, būves restaurācijai, būves ierīkošanai, būves novietošanai un pārbūvei, būvmateriālu vai stacionāro iekārtu
un to aprīkojuma iegādei, ja tas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, šo noteikumu 43.5. un 44.5. apakšpunktā minētos būvniecības dokumentus (izņemot šo noteikumu
43.5.3. un 44.5.3. apakšpunktā minēto dokumentu), kā arī iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar būvniecības izmaksām, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu
laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras
pabeigšanas.

Carnikavas novada pašvaldības atbalsts
NVO projektiem
Attiecas tikai uz Carnikavas novadā īstenojamiem projektiem:
Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai
http://likumi.lv/ta/id/271889-kartiba-kada-pasvaldiba-pieskir-finansejumu-valsts-parvaldes-uzdevumuveiksanai#p15&pd=1
Pašvaldība var deleģēt privātpersonai valsts pārvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek īstenots Eiropas
Savienības fondu vai cita ārējā finansējuma projekts, ja attiecīgais projekts atbilst pašvaldības autonomajām
funkcijām un privātpersona attiecīgo pārvaldes uzdevumu var veikt efektīvāk
Konkursu par valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanu un līdzdarbības līguma slēgšanu minētajā gadījumā
nerīko. Pieteikumi tiek izvērtēti to iesniegšanas kārtībā. Privātpersona iesniedz Pašvaldībai pieteikumu.
Finansējums vienai privātpersonai viena deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai nevar pārsniegt 10%
no projekta kopsummas un nevar būt lielāks par 2000.00 euro (divi tūkstošieuro)

15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
2) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un
uzturēšana);
3) noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja likumos nav noteikts citādi;
4) gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību
un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras
pieminekļu saglabāšanai u.c.);
6) nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
7) nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.);
8) gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzību;
9) sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu;
11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos;
12) piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību;
13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību;
14) nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu;
15) veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju;
16) savākt un sniegt valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
17) veikt nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās;
18) piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus;
21) organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu;
22) veikt attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
23) īstenot bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Apmācības par veidlapas aizpildīšanu
Atsevišķi plānotas apmācības par veidlapas aizpildīšanu pirms iesniegšanas uzsākšanas – 2016.gada aprīlī
Sekojam līdzi http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana2014-2020/ jo tuvākajā laikā būs pieejamas vadlīnijas pieteikumu sagatavošanai!!!

PALDIES PAR UZMANĪBU!

