Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 8.KĀRTU
ar kopējo finansējumu 264 964,17 EUR.
Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina
„Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (turpmāk tekstā ALP
Stratēģija 2015.-2020.gadam) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA)
stratēģiju” ietvaros un,
uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām
priekšrocībām balstīta ekonomika” sekojošās Rīcībās:
R3.1. “Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 51 345.92 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR
Attiecināmo izmaksu papildus nosacījumi: būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegāde ir
attiecināmas tikai augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem
(ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%
Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz attīstīt ražošanu, kas balstīta uz
vietējo resursu izmantošanu. Konkurētspējīgās priekšrocības saistītas ar augstas pievienotās
vērtības koksnes izstrādājumu ražošanas attīstību vai kultūras un radošās industrijas
(amatniecības) vērtību izmantošanu un izcelšanu ražošanas procesā. Paredzēts atbalsts vietējo
amatniecības produktu ražošanas attīstībai, kas veicinātu ļoti augstas kvalitātes rokām radītu
produktu radīšanu un šī radīšanas procesa uzlabošanu. Iespējams attīstīt gan jaunus produktus,
gan uzlabot esošo izgatavošanas procesu.
Iespējamie risinājumi:
Iespējams attīstīt nelielu ražošanu dažādās jomās, piemēram, kokapstrādē, metālapstrādē,
tekstilapstrādē, u.c.
Augstas pievienotās vērtības produkti;
Nišas produkti;
Vietējo amatniecības (radošo industriju) produktu ražošana;
Iespējams attīstīt gan jaunus produktus, gan uzlabot esošo izgatavošanas procesu.
Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:
Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
Tirgus analīze;
Informāciju, kas pamato, ka projekts paredz ražošanas procesā izmantot videi draudzīgus
risinājumus vai ievērot aprites ekonomikas principus;
Informāciju, kas pamato projekta rezultātu atbilstību Horizontālai prioritātei, izdalot
atsevišķi katru prioritāti, ja projekts atbilst vairākām Horizontālām prioritātēm.
Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz
vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs):

Attīstīta uz vietējiem resursiem balstīta ražošana;
Radīta jauna darbavieta (-s);
Attīstīta vietējo amatniecības produktu ražošana.
Projektu vērtēšanas kritēriji
R3.1. Uz vietējiem resursiem balstītas ražošanas attīstīšana
PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP STRATĒĢIJAI
(Projekts, kas pēc kritērija 3.1.1 un 3.1.2 tiek atzīts par Stratēģijai neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts)
Projekts un tā mērķis atbilst LAP apakšpasākuma*
A., B.
Atbilst vai
3.1.1
mērķim un ALP Stratēģijas SM3.
neatbilst
3.1.2
Projektā paredzētie resursi ir atbilstoši mērķa
B., D., E.
Atbilst vai
sasniegšanai.
neatbilst
KVALITĀTES KRITĒRIJI
3.1.3
Ir pamatota projekta ilgtspējas nodrošināšana.
A., B., C., D.
4 punkti
3.1.4
Projekts nodrošina uz vietējiem resursiem balstītas
B., C., D.
4 punkti
ražošanas attīstību.
SPECIĀLIE KRITĒRIJI
3.1.5
Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta
B., D.
1 punkts
īstenošanas vietas foto fiksācijas.
3.1.6
Projekta iesniegumam ir pievienota pilnīga un
B., D.
2 punkti
pamatota Tirgus analīze.*****
3.1.7
Projekta īstenošanas rezultātā radīta inovācija ALP
B., C., D.
2 punkti
teritorijas darbības līmenī.******
3.1.8
Ražošanas procesā paredzēti videi draudzīgi risinājumi
B., C., D.
1 punkts
(iepakojums, bezatkritumu ražošana, atjaunojamie
enerģijas resursi, u.c.) vai ievēroti aprites ekonomikas
principi. ********
Minimālais iegūstamo punktu skaits – 10 punkti
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 3.1.3 ir iegūti 4 punkti)
3.1.9
Horizontālā prioritāte “Augstas pievienotās vērtības
B., C., D.
5 punkti
koksnes izstrādājumi”.***
(Tiks uzsākta vai uzlabota koka izstrādājumu
ražošana vai tiks attīstīts nišas produkts ar augstu
pievienoto vērtību)
3.1.10
Horizontālā prioritāte “Kultūra un radošās industrijas”.
B., C., D.
5 punkti
(Tiks izmantotas vai izceltas vietējās kultūras
vērtības, iekļaujot tās produkta veidošanā, vai tiks
attīstīta vietējo amata meistaru darbība)
* LAP apakšpasākums 19.2 “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
** Aktīvā tūrisma teritorijas ir noteiktas Alūksnes novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam un potenciālās
tūrisma attīstības teritorijas ir noteiktas Apes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2030.gadam.
*** Augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi – izstrādājumi, kuru ražošanā izmantoti kvalitatīvi izejmateriāli +
unikāls dizains + kvalitatīvs ražošanas/ izgatavošanas process.
***** Dokuments, kas pamato veikto Tirgus analīzi, kura sagatavošanai var izmantot www.aluksnespartneriba.lv sadaļā
“LEADER” atrodamo veidlapas paraugu.
****** Termina Inovācija skaidrojums atrodams ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam sadaļā 2.5. “Inovāciju identificēšana un
kritērijs to noteikšanai”
********Aprites ekonomika tiek definēta kā ilgtspējību veicinošs attīstības modelis, kura būtība ir produktu, materiālu un
resursu vērtības noturēšanā ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu,
gan arī ietekmi uz vidi, t.sk. veicinot patēriņa kultūras maiņu un otrreizējo izejvielu pārstrādi un izmantošanu

Projekta vērtēšanā tiks izmantots Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” Projektu vērtēšanas komisijas
nolikuma Pielikums Nr.1, kurā noteikts Rīcības Kvalitātes un Speciālo kritēriju soļa vērtējums.

Īpašais kritērijs
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts
īstenot ar mazākām kopējām attiecināmām izmaksām. Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits,
tad projektam ar mazākām kopējām attiecināmām izmaksām tiek pielikts 0,01 punkts. Ja trijiem
projektiem ir vienāds punktu skaits, tad projektam ar mazākām kopējām attiecināmām izmaksām tiek
pielikti 0,02 punkti, nākošajam ar mazākām kopējām attiecināmām izmaksām tiek pielikts 0,01 punkts,
u.t.t.
R3.3. “Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana”
Rīcības atbalsta apmērs: 49 000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 70 000,00 EUR
Attiecināmo izmaksu papildus nosacījumi: būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas, atjaunošanas un restaurācijas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegāde ir
attiecināmas tikai augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem
(ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi
vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%
Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz mājražošanas uzsākšanu vai
attīstību, kā arī lauksaimniecības produktu pārstrādi, balstītu uz vietējo lauksaimniecības
produktu izmantošanu. Tādā veidā rosinot iedzīvotājus attīstīt savas prasmes un nodrošināt
darba iespējas sev, ģimenes locekļiem un iedzīvotājiem. Lauksaimniecības produktu pārstrādē
īpaša loma ir bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstībai, lai palielinātu
veselīgas pārtikas un dzērienu ražošanu reģionā. Iespējas attīstīt produktus ietverot teritorijas
nosaukumu, tādejādi veidojot īpašus teritorijai nozīmīgus zīmolus.
Iespējamie risinājumi:
Mājražošanas uzsākšana vai attīstība, balstīta uz vietējo lauksaimniecības produktu
pārstrādāšanu;
Lauksaimniecības produktu pārstrāde;
Bioloģisko lauksaimniecības produktu pārstrāde, lai attīstītu veselīgas pārtikas un
dzērienu ražošanu (ECO, BIO produkti);
Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:
Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
Tirgus analīze;
Informāciju, kas pamato, ka projekts paredz pārstrādes procesā izmantot videi draudzīgus
risinājumus vai ievērot aprites ekonomikas principus;
Informāciju, kas pamato projekta rezultātu atbilstību Horizontālai prioritātei, izdalot
atsevišķi katru prioritāti, ja projekts atbilst vairākām Horizontālām prioritātēm.
Rīcībai noteiktais sasniedzamais Rezultātu rādītājs (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz
rīcības Rezultāta rādītājs):
Attīstīta vietējo lauksaimniecības produktu pārstrāde.

Projektu vērtēšanas kritēriji
R3.3. Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana
PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP STRATĒĢIJAI
(Projekts, kas pēc kritērija 3.3.1 un 3.3.2 tiek atzīts par Stratēģijai neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts)
Projekts un tā mērķis atbilst LAP apakšpasākuma*
A., B.
3.3.1
mērķim un ALP Stratēģijas SM3.
3.3.2
Projektā paredzētie resursi ir atbilstoši mērķa
B., D., E.
sasniegšanai.
KVALITĀTES KRITĒRIJI
3.3.3
Ir pamatota projekta ilgtspējas nodrošināšana.
A., B., C., D.

Atbilst vai
neatbilst
Atbilst vai
neatbilst
4 punkti

Projekts nodrošina vietējo lauksaimniecības produktu
B., C., D.
4 punkti
pārstrādes attīstību.
SPECIĀLIE KRITĒRIJI
3.3.5
Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta
B., D
1 punkts
īstenošanas vietas foto fiksācijas.
3.3.6
Projekta iesniegumam ir pievienota pilnīga un
B., D
2 punkti
pamatota Tirgus analīze *****.
3.3.7
Projekta īstenošanas rezultātā radīta inovācija ALP
B., C., D.
2 punkti
teritorijas darbības līmenī.******
3.3.8
Pārstrādes procesā paredzēti videi draudzīgi risinājumi
B., C., D.
1 punkts
(iepakojums, bezatkritumu ražošana, atjaunojamie
enerģijas resursi, u.c.) vai ievēroti aprites ekonomikas
principi. ********
Minimālais iegūstamo punktu skaits – 10 punkti
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 3.3.3 ir iegūti 4 punkti)
3.3.9
Horizontālā prioritāte “Veselīgas pārtikas un dzērienu
B.. C., D.
5 punkti
ražošana”.
(Tiks uzsākta vai uzlabota bioloģiskās
lauksaimniecības produktu pārstrāde vai tiks
attīstīta ECO/ BIO produktu ražošana, vai tiks
attīstīta dzērienu ražošana, t.sk. arī alkoholisko
dzērienu ražošana)
3.3.10
Horizontālā prioritāte “Rekreācija un ilgtspējīgs
B., C., D.
5 punkti
tūrisms”.
(Tiks attīstīta tādu produktu ražošana, kurus varēs
izmantot vietējā tūrisma piedāvājuma
papildināšanā vai tiks attīstīta tāda produktu
ražošana, ko var izmantot gardēžu tūrisma attīstībā
un to pierāda projekta pievienotajos
pavaddokumentos norādītā informācija)
3.3.4

LAP apakšpasākums 19.2 “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
***** Dokuments, kas pamato veikto Tirgus analīzi, kura sagatavošanai var izmantot www.aluksnespartneriba.lv sadaļā
“LEADER” atrodamo veidlapas paraugu.
****** Termina Inovācija skaidrojums atrodams ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam sadaļā 2.5. “Inovāciju identificēšana un
kritērijs to noteikšanai”
********Aprites ekonomika tiek definēta kā ilgtspējību veicinošs attīstības modelis, kura būtība ir produktu, materiālu un
resursu vērtības noturēšanā ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu,
gan arī ietekmi uz vidi, t.sk. veicinot patēriņa kultūras maiņu un otrreizējo izejvielu pārstrādi un izmantošanu
*

Projekta vērtēšanā tiks izmantots Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” Projektu vērtēšanas komisijas
nolikuma Pielikums Nr.1, kurā noteikts Rīcības Kvalitātes un Speciālo kritēriju soļa vērtējums.

Īpašais kritērijs
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts
realizēt ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits,
tad projektam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām tiek pielikts 0,01 punkts. Ja trijiem
projektiem ir vienās punktu skaits, tad projektam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām
tiek pielikti 0,02 punkti, nākošajam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām tiek pielikts 0,01
punkts, u.t.t.
R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana t.sk. vietējo
produktu realizācijas vietu attīstība”
Rīcības atbalsta apmērs: 164 618,25 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 70 000,00 EUR
Attiecināmo izmaksu papildus nosacījumi: būves būvniecības, pārbūves, ierīkošanas,
novietošanas un restaurācijas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegādei ir attiecināmas tikai
augstas gatavības projektiem ar to saprotot, ka plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir
izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta
būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%
Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:
5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā
arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības apraksts: Paredzēts atbalstīt projektus, kuri paredz attīstīt gan iedzīvotājiem
nepieciešamos sadzīves un veselības pakalpojumus, gan nozarēm nepieciešamos pakalpojumus
(izņemot tūrisma nozares pakalpojumus). Liela nozīme ir pakalpojumu pieejamības uzlabošanai
pagastu teritorijās dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Mobilo pakalpojumu attīstība ir viens no
risinājumiem pakalpojumu nodrošināšanā lauku teritorijās, kurās, iedzīvotāju skaita izmaiņu
rezultātā, ir samazinājušies pieejamie pakalpojumi. Saistībā ar labu interneta pieejamību
teritorijā, paredzētas iespējas attīstīt arī attālinātos profesionālos pakalpojumus. Tāpat
paredzēts atbalstīt projektus, kuru rezultātā tiktu izveidota vai attīstīta vietējo produktu
realizācijas vieta, vai izveidota un attīstīta jauna vietējo produktu tirgošanas sistēma. Pastāv
iespēja veidot projektus, kuru ietvaros tiktu attīstīti veikali, tirgi, tiešā pirkšana, u.c. vietējo
produktu realizācijas veidi.
Iespējamie risinājumi:
Iedzīvotājiem nepieciešamie sadzīves un veselības pakalpojumi;
Nozarēm nepieciešamie pakalpojumi;
Pakalpojumu pieejamības uzlabošana pagastu teritorijās dzīvojošajiem iedzīvotājiem;
Mobilie pakalpojumi, kas tādā veidā būtu pieejami lielākam skaitam ALP teritorijas
iedzīvotāju;
Attālinātie profesionālie pakalpojumi.
Izveidota vai attīstīta vietējo produktu realizācijas vieta;
Izveidota un attīstīta jauna vietējo produktu tirgošanas sistēma;
Jauni un efektīvi risinājumi, atbilstoši pircēju vajadzībām un vēlmēm;
Veikali, tirgi, tiešā pirkšana, u.c. vietējo produktu realizācijas veidi.
Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:
Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
Tirgus analīze;
Informāciju, kas pamato, ka projekts paredz pakalpojuma nodrošināšanas
procesā
izmantot videi draudzīgus risinājumus vai ievērot aprites ekonomikas principus;

Informāciju, kas pamato projekta rezultātu atbilstību Horizontālai prioritātei, izdalot
atsevišķi katru prioritāti, ja projekts atbilst vairākām Horizontālām prioritātēm.
Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir jāsasniedz
vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs):
Izveidots jauns pakalpojums;
Attīstīts esošais pakalpojums;
Izveidota vai uzlabota vietējo produktu realizācijas vieta;
Veicināta mūsdienīgas tirgus vides veidošana.
Projektu vērtēšanas kritēriji
R3.4. Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana, t.sk. vietējo produktu
realizācijas vietu attīstība
PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP STRATĒĢIJAI
(Projekts, kas pēc kritērija 3.4.1 un 3.4.2 tiek atzīts par Stratēģijai neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts)
3.4.1
Projekts un tā mērķis atbilst LAP apakšpasākuma*
A., B.
Atbilst vai
mērķim un ALP Stratēģijas SM3.
neatbilst
3.4.2
Projektā paredzētie resursi ir atbilstoši mērķa
B., D., E.
Atbilst vai
sasniegšanai.
neatbilst
KVALITĀTES KRITĒRIJI
3.4.3
Ir pamatota projekta ilgtspējas nodrošināšana.
A., B., C., D.
4 punkti
3.4.4
Projekts nodrošina teritorijā nepieciešama
B., C., D.
4 punkti
pakalpojuma veidošanu.
SPECIĀLIE KRITĒRIJI
3.4.5
Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta
B., D.
1 punkts
īstenošanas vietas foto fiksācijas.
3.4.6
Projekta iesniegumam ir pievienota pilnīga un
B., D.
2 punkti
pamatota Tirgus analīze. *****
3.4.7
Projekta īstenošanas rezultātā radīta inovācija ALP
B., C., D.
2 punkti
teritorijas darbības līmenī.******
3.4.8
Pakalpojuma nodrošināšanas procesā paredzēti videi
B., C., D.
1 punkts
draudzīgi risinājumi (iepakojums, atjaunojamie
enerģijas resursi, u.c.) vai ievēroti aprites ekonomikas
principi. ********
Minimālais iegūstamo punktu skaits – 10 punkti
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 3.4.3 ir iegūti 4 punkti)
3.4.9
Horizontālā prioritāte “Rehabilitācija un veselības
B., C., D.
5 punkti
aprūpes pakalpojumi”.
(Tiks attīstīts jauns nišas produkts/pakalpojums
veselības uzlabošanai vai saglabāšanai)
3.4.10
Horizontālā prioritāte “Kultūra un radošās industrijas”.
B., C., D.
5 punkti
(Tiks attīstīts uz vietējo iedzīvotāju/ nozares
pieprasījumu balstīts radošās industrijas*******
pakalpojums)
* LAP apakšpasākums 19.2 “Atbalsts darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
***** Dokuments, kas pamato veikto Tirgus analīzi, kura sagatavošanai var izmantot www.aluksnespartneriba.lv sadaļā “LEADER”
atrodamo veidlapas paraugu.
****** Termina Inovācija skaidrojums atrodams ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam sadaļā 2.5. “Inovāciju identificēšana un kritērijs
to noteikšanai”
******* industrijas, kuru izcelsme ir balstīta individuālā jaunradē, prasmēs un talantā un kurām ir potenciāls labklājības veicināšanā
un darba vietu radīšanā, radot un izmantojot intelektuālo īpašumu. Radošās industrijas veido: reklāmas, arhitektūras, mākslas darbu
un antīko mākslas darbu tirdzniecības industrija, amatniecības, dizaina, dizaineru modes, filmu, video, fotogrāfijas, interaktīvās
izklaides programmatūras industrija, mūzikas, vizuālā un izpildītājmākslas, izdevējdarbības, programmēšanas, datorspēļu, digitālās
izdevējdarbības un TV un radio industrijas.

********Aprites ekonomika tiek definēta kā ilgtspējību veicinošs attīstības modelis, kura būtība ir produktu, materiālu un resursu
vērtības noturēšanā ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi
uz vidi, t.sk. veicinot patēriņa kultūras maiņu un otrreizējo izejvielu pārstrādi un izmantošanu 1.

Īpašais kritērijs
Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projektiem, kurus paredzēts
realizēt ar mazākām kopējām attiecināmajām izmaksām. Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits,
tad projektam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām tiek pielikts 0,01 punkts. Ja trijiem
projektiem ir vienās punktu skaits, tad projektam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām
tiek pielikti 0,02 punkti, nākošajam ar mazākajām kopējām attiecināmajām izmaksām tiek pielikts 0,01
punkts, u.t.t.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2022. gada 31. janvāra līdz 2022.gada 1.martam.
Projektu īstenošanas termiņš:
2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu –
ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu –
pārējiem projektiem.
Ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam var iepazīties (iepriekš sazinoties un vienojoties par tikšanos, un ievērojot
epidemioloģiskās drošības noteikumus):
biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”
Brūža ielā 1, stāvā, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
katru darba dienu no plkst. 9.00 – 17.00
(Klientu konsultācijas notiek attālināti vai klātienē, iepriekš vienojoties).
(ALP Stratēģijas 2015.-2020.gadam elektroniskā versija pieejama www.aluksnespartneriba.lv, sadaļā Darbības
stratēģija vai www.lad.gov.lv, sadaļā LEADER)
Projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktpersona
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com
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