
 
 

 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”  
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA IV KĀRTU  

 

ar kopējo finansējumu 183 976,65 LVL. 

 
Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu turpina īstenot 

„Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam” Lauku attīstības programmas 

2007.-2013.gadam 410.pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, un izsludina projektu 

iesniegumu pieņemšanu no 2012.gada 09.marta līdz 2012.gada 10.aprīlim plkst.17.00 sekojošu rīcību 

ietvaros: 

1.1.Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana dažādām 

iedzīvotāju grupām” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 24 000,00 LVL 

 

1.2.Rīcība „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

 

1.3.Rīcība „Sadzīves pakalpojumu klāsta pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 20 000,00 LVL 

 

2.1. rīcībai „Lauku vides sakārtošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 42 000,00 LVL 

 

3.1.Rīcība „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicināšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

 

3.2.Rīcība „Lauku tūrisma pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

 

3.3.Rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes veicināšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 40 324,25 LVL 

 

3.4.Rīcība „Mājamatniecības prasmju saglabāšana un attīstīšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 15 652,40 LVL 

 

Ar „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam” var iepazīties un 

projektu iesniegumu papīra dokumenta formā iesniegt 

  

biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” 

Brūža ielā 1, 2.stāvā, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 

 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisku parakstu un 

apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, iesniedz  

lad@lad.gov.lv  

mailto:lad@lad.gov.lv


 

 

Kontaktinformācija: 

Kontaktpersona- administratīvā vadītāja Inga Prilužnija 

Tālrunis: 64321132, mob.: 29422952  

E-pasts: partneriba@aluksne.lv; inga.priluznija@inbox.lv 

 

 

 
 

 Informatīvais seminārs notiks 2012.gada 10.februārī no pulksten 10.00 līdz 12.00 Brūža ielā 7 

(mazajā zālē), Alūksnē, Alūksnes novadā. Reģistrācija semināram sākot no plkst.9.
30

 

  

 Savu dalību seminārā iespējams pieteikt līdz 2012.gada 9.februārim zvanot uz tālruni 

64321132 vai rakstot uz e-pastu partnerība@aluksne.lv.  

 

Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot uz tālruņiem 64321132, 29422952 

 
 

mailto:partneriba@aluksne.lv
mailto:inga.priluznija@inbox.lv
mailto:partnerība@aluksne.lv


 
 

 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”  
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA IV KĀRTU  

 

ar kopējo finansējumu 183 976,65 LVL. 

 
Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu turpina īstenot 

„Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam” Lauku attīstības programmas 

2007.-2013.gadam 410.pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros, un 

 

izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu no 2012.gada 9.marta līdz 2012.gada 10.aprīlim 

plkst.17.00 sekojošu rīcību ietvaros: 

 

 

1.1.Rīcība „Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana dažādām 

iedzīvotāju grupām” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 24 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no Alūksnes lauku partnerības teritorijas, 

piedāvājot plašāku un kvalitatīvāku sabiedrisko aktivitāšu klāstu. 

Plānotās darbības: 

 Jaunu sabiedrisko aktivitāšu vietu/objektu (vietējās nozīmes saietu nami, brīvā laika 

pavadīšanas, sporta un kultūras objekti) izveidošana un esošo rekonstrukcija/ 

renovācija; 

 Jaunu un esošo sabiedrisko aktivitāšu vietu un objektu pilnveidošana; 

 Jaunu un esošo sabiedrisko aktivitāšu nodrošinošo organizāciju sniegto pakalpojumu 

dažādošana un pilnveidošana; 

 Sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai paredzēto telpu vienkāršota rekonstrukcija/ 

renovācija un nepieciešamā inventāra iegāde; 

 Brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm nepieciešamās materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma 

un inventāra iegāde). 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 1.1.  

Sabiedrisko aktivitāšu (t.sk. apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 

un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana dažādām iedzīvotāju grupām 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta rezultātā tiks attīstīta tādu iedzīvotāju sabiedriskā 

aktivitāte, kuriem līdz šim nebija vai bija ierobežotas iespējas aktīvi 

darboties 

2 

3. Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir 

skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir 

atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai  

2 

4. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums (kā plānotās 2 



investīcijas infrastruktūrā tiks izmantotas aktivitāšu realizācijā) 

5. Projekta realizācija paredz jauninājumus, uzlabojumus 2 

6. Vai projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir pamatotas, 

pietiekami detalizētas, viegli caurskatāmas un atbilstošas reāliem 

uzdevumiem 

2 

7. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 14 

Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 8 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

1.2.Rīcība „Sociālo pakalpojumu pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu attīstību Alūksnes lauku partnerības teritorijā, 

tādejādi uzlabojot sociāli nenodrošināto iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Plānotās darbības: 

 Jaunu alternatīvu sociālo pakalpojumu ieviešana un esošo sociālo pakalpojumu 

uzlabošana. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 1.2.  

Sociālo pakalpojumu pilnveidošana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama projektiem, 

kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim nav bijis šāds sociālais 

pakalpojums) 

2 

3. Sociālā pakalpojuma ieviešana ir pamatota 2 

4. Projekta realizācija paredz ieviestā sociālā pakalpojuma ilgtspēju (ir 

organizācija, kas segs uzturēšanas izdevumus nākotnē) 

2 

5. Vai projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir pamatotas, 

pietiekami detalizētas, viegli caurskatāmas un atbilstošas reāliem 

uzdevumiem 

2 

6. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 12 

 

Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 7 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

2 



punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

1.3.Rīcība „Sadzīves pakalpojumu klāsta pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 20 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: veicināt kvalitatīvu sadzīves pakalpojumu attīstību Alūksnes lauku partnerības 

teritorijā, tādējādi sekmējot lauku vides pārmaiņu procesu. 

Plānotās darbības: 

 Sadzīves pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo telpu vienkāršota rekonstrukcija/ 

renovācija, iekārtošana un aprīkojuma iegāde. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 1.3.  

Sadzīves pakalpojumu klāsta pilnveidošana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama projektiem, 

kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim nav bijis pieejams šāds 

sadzīves pakalpojums) 

2 

3. Konkrētā sadzīves pakalpojuma ieviešanas pamatojums 2 

4. Sadzīves pakalpojuma ieviešana veicinās vietējo iedzīvotāju 

vajadzību apmierināšanu  

2 

5. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums (tā ir vai nav, ja ir, tad 

kādā stāvoklī) 

2 

6. Projekta realizācija paredz jauninājumus 2 

7. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 14 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 8 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

2.1. rīcībai „Lauku vides sakārtošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 42 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: uzlabot lauku vidi akcentējot atpūtas iespējas, ko piedāvā Alūksnes lauku 

partnerības daudzveidīgā daba un bagātais kultūrvēsturiskais mantojums. 

Plānotās darbības: 

 Rekreācijas vietu, teritoriju izveidošana, labiekārtošana un rekreācijas pakalpojumu 

pilnveidošana. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 



Rīcība 2.1.  

Lauku vides sakārtošana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama projektiem, 

kuri tiek realizēti vietās, kurās līdz šim ir bijušas mazākas atpūtas 

iespējas iedzīvotājiem) 

2 

3. Projekta rezultātā tiks sakārtota vieta, objekts, kas sniegs rekreācijas 

iespējas vietējiem iedzīvotājiem vai uzlabos sabiedrībai 

izmantojamu pašvaldības ceļu infrastruktūru 

2 

4. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums ( tā ir vai nav, ja ir, tad 

kādā stāvoklī) 

2 

5. Projekta realizācija paredz jauninājumus 2 

6. Vai projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir pamatotas, 

pietiekami detalizētas, viegli caurskatāmas un atbilstošas reāliem 

uzdevumiem 

2 

7. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 14 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 8 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

3.1.Rīcība „Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicināšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: dot iespēju vietējiem aktīvajiem iedzīvotājiem realizēt jaunas biznesa idejas un 

esošajiem uzņēmumiem pilnveidoties un attīstīties jaunos virzienos. 

Plānotās darbības: 

 Atbalsts jaunu mikrouzņēmumu veidošanai, kas saistīti ar nelauksaimnieciska rakstura 

uzņēmējdarbību; 

 Atbalsts esošo uzņēmumu, kuru darbība saistīta ar lauksaimniecisku uzņēmējdarbību, 

attīstībai/ dažādošanai. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 3.1. 

Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama projektiem, 

kuri realizējas mazāk attīstītos partnerības pagastos) 

2 



3. Radīto vai saglabāto darba vietu skaits 2 

4. Projekta rezultātā izveidotais vai attīstītais uzņēmums dos 

ekonomisku labumu vietējai pašvaldībai 

2 

5. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums ( tā ir vai nav, ja ir, tad 

kādā stāvoklī) 

2 

6. Projekta realizācija paredz jauninājumus 2 

7. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 14 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 8 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

3.2.Rīcība „Lauku tūrisma pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 14 000,00 LVL 

Rīcības mērķis: veicināt esošā lauku tūrisma sakārtošanos un pilnveidošanos, tādejādi 

uzlabojot ekonomisko situāciju lauku teritorijā. 

Plānotās darbības: 

 Tūrisma pakalpojumu dažādošana, ietverot tūrisma infrastruktūras izveidi/ 

pilnveidošanu/ pielāgošanu un inventāra iegādi. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 3.2. 

Lauku tūrisma pakalpojumu dažādošana un pilnveidošana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Projekta realizēšanas vieta teritorijā (priekšroka dodama projektiem, 

kuri realizējas mazāk attīstītos partnerības pagastos) 

2 

3. Projekta laikā uzlabojamās tūrisma pakalpojumu sniegšanas vietas 

līdzšinējais nozīmīgums tūrisma pakalpojumu sniedzēju vidū 

2 

4. Radīto vai saglabāto darba vietu skaits 2 

5. Projekta rezultātā tiks izveidots vai pilnveidots tūrisma pakalpojums 

vai tiks sakārtota tūrisma pakalpojumu sniegšanas vieta 

2 

6. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums ( tā ir vai nav, ja ir, tad 

kādā stāvoklī) 

2 

7. Projekta realizācija paredz jauninājumus 2 

8. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 16 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 10 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  



(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

 

 

 

3.3.Rīcība „Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes veicināšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 40 324,25 LVL 

Rīcības mērķis: attīstīt lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un pirmapstrādi, tādejādi 

veicinot lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu un kvalitātes paaugstināšanu.  

Plānotās darbības: 

 Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu 

saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot 

zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegādei, 

uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai 

 Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai 

skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 3.3. 

Lauksaimniecības produktu ražošanas, pārstrādes un pirmapstrādes veicināšana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Infrastruktūras nepieciešamības pamatojums (tā ir vai nav, ja ir, tad 

kādā stāvoklī) 

2 

3. Projektā paredzēto risinājumu pamatojums (cik pamatota ir šo 

risinājumu nepieciešamība) 

2 

4. Ekonomiskais pamatojums (cik ekonomiski pamatoti ir plānotie 

risinājumi) 

2 

5. Radīto vai saglabāto darba vietu skaits 2 

6. Projekta rezultātā iesniedzēja saimniecībā tiks attīstīts jauns 

ražošanas virziens/ tiks ieviesta jauna kultūra/ tiks ieviesta jauna 

pirmapstrādes tehnoloģija/ tiks ieviesta jauna pārstrādes mājas 

apstākļos tehnoloģija 

2 

7. Projekta rezultātā ieviestos jauninājumus varēs izmantot citi ražotāji 2 

8. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 16 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 10 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

2 



projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

3.4.Rīcība „Mājamatniecības prasmju saglabāšana un attīstīšana” 

Rīcībai piešķirtais finansējums: 15 652,40 LVL 

Rīcības mērķis: saglabāt un attīstīt esošās amata prasmes un rosināt to izmantošanu, lai 

veicinātu ekonomiskās situācijas uzlabošanos partnerības teritorijā. 

Plānotās darbības: 

 Mājamatniecības popularizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde/ pilnveidošana; 

 Mājamatniecības prasmju nodošanai un pilnveidošanai nepieciešamās infrastruktūras 

izveidošana/ pilnveidošana. 

Projektu kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Rīcība 3.4. 

Mājamatniecības prasmju saglabāšana un attīstīšana 

Nr. Kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

1. Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz Alūksnes lauku partnerības 

teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam un tas atbilst šīs 

rīcības mērķim 

2 

2. Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir 

skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir 

atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai 

2 

3. Infrastruktūras/ aprīkojuma nepieciešamības pamatojums (kā 

plānotās investīcijas infrastruktūrā/ aprīkojumā tiks izmantotas 

aktivitāšu realizācijā) 

2 

4. Projekta realizācija paredz jauninājumus, uzlabojumus 2 

5. Vai projekta kopējās un attiecināmās izmaksas ir pamatotas, 

pietiekami detalizētas, viegli caurskatāmas un atbilstošas reāliem 

uzdevumiem 

2 

6. Projekta rezultātā ieviestie jauninājumi tiks izmantoti iedzīvotāju 

apmācībai 

2 

7. Projekta sagaidāmie rezultāti veicinās rīcības rezultātu sasniegšanu 2 

 Kopā: 14 

 
Lai iegūtu pozitīvu atzinumu projekta iesniegumam, jāsaņem minimālais punktu skaits- 8 punkti. 

 

Specifiskie kritēriji  

(Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pozitīvu vērtējumu un punktu skaitu) 

1. Iepriekš iesniegto un atbalstīto projektu skaits. Nav iesniegts un 

atbalstīts neviens projekts – 2 punkti, ir iesniegts un atbalstīts viens 

projekts – 1,5 punkti, ir iesniegti un atbalstīti divi projekti – 1 

punkts, ir iesniegti un atbalstīti trīs un vairāki projekti – 0,5 punkti. 

2 

2. Projekts tiks ieviests ārpus novadu centriem. Projektu ievieš novada 

centrā – 1 punkts, lauku teritorijā – 2 punkti. 

2 

 

 

Administratīvie kritēriji, vienādi visām rīcībām 

Datums, kurā ir iesniegts projekta iesniegums 



Iesniedzēja nosaukums 

 Iesnieguma numurs 

  Jā  Nē 

 1.  Iesniegums un pievienotie dokumenti ir iesniegti 

noteiktajā termiņā 

  

 2.  Iesniegts noteiktais iesnieguma eksemplāru (kopiju) 

skaits, un uz tiem ir attiecīgās norādes 

  

 3.  Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir 

cauršūts (caurauklots) un atbilstoši normatīviem aktiem 

noformēts 

  

 4.  Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta 

iesnieguma veidlapas elektroniskā versija (izņemot 

gadījumu, ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska 

dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu) 

  

 5.  Iesniegums ir sagatavots datorrakstā   

 6.  Iesniegums ir sagatavots latviešu valodā   

 7.  Iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši 

iesnieguma standarta veidlapai 

  

 8.  Iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir 

paraksta tiesības 

  

 9.  Pievienoto dokumentu saraksts ir atbilstošs pievienoto 

dokumentu skaitam 

  

 10.  Projekta iesniedzējs ir reģistrēta biedrība vai 

nodibinājums, pašvaldība, citas juridiskas personas un 

fiziskas personas 

  

 11.  Pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms 

nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu 

  

 12.  Projekta budžets ir aprēķināts latos, un visas izmaksas 

norādītas latos 

  

 13.  Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts atbilstoši 

vadlīnijās norādītajam paraugam 

  

 14.  Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām 

attiecināmajām izmaksām 

  

 15.  Projekta izmaksu aprēķins ir precīzi izstrādāts   

 16.  Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz projekta konkursa 

nolikumā noteiktajam termiņam 

  

 

 

 

Ar „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam” var iepazīties un 

projektu iesniegumu papīra dokumenta formā iesniegt: 

biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” 

Brūža ielā 1, 2.stāvā, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 



 

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un 

apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, iesniedz 

lad@lad.gov.lv. 

 

Kontaktinformācija: 

Kontaktpersona- administratīvā vadītāja Inga Prilužnija 

Tālrunis: 64321132, mob.: 29422952  

E-pasts: partneriba@aluksne.lv; inga.priluznija@inbox.lv 
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