
 

 
Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” 

IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA NEPĀRTRAUKTĀS PIETEIKŠANĀS KĀRTU 
 

ar kopējo finansējumu 223 506,21 EUR. 
 
SM1 “Uz vietējām vērtībām balstīta kultūra, sports un cits brīvais laiks” ietvaros tiek izsludināta 
sekojoša rīcība: 
 

R1.4. “Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstīšana” 

Rīcības atbalsta apmērs:  42 460,43 EUR 
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000,00 EUR 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% 
Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība: 

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

 
Rīcības apraksts:  
Paredzēts atbalstīt sabiedrības iniciatīvas, kas veicina iedzīvotājiem nepieciešamu kultūras, 
sporta un cita aktīva/ saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un tam nepieciešamās 
infrastruktūras veidošanu un attīstīšanu.  Rīcības ietvaros iespējams īstenot projektus NVO 
jomā iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes celšanai; kultūras iestāžu sniegto pakalpojumu 
uzlabošanai un kultūras aktivitāšu dažādošanai, sporta tradīciju attīstīšanai, izceļot vietējās 
vērtības un teritorijas unikalitāti. Tāpat iespēja ir īstenot projektus, kuru rezultātā iegūtos 
resursus var izmantot vietēja, nacionāla un pat starptautiska mēroga pasākumu organizēšanai. 
 
Iespējamie risinājumi: 

 Sabiedrībai nozīmīgas sporta infrastruktūras izveide vai uzlabošana un aprīkojuma iegāde; 
 Sabiedrībai nozīmīgu sporta aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 
 Jaunu un līdz šim nebijušu sporta veidu attīstība; 
 Aktīva brīvā laika pavadīšanas vietu izveide vai uzlabošana; 
 Nodarbību un apmācību vietu izveide vai uzlabošana, vai nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 
 Saietu telpu izveide vai uzlabošana, vai aprīkošana; 
 Izglītības iestāžu publiski pieejamas un sabiedriskām aktivitātēm nepieciešamas 

infrastruktūras sakārtošana; 
 Sabiedrisko aktivitāšu organizēšanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 
 Biedrību vai nodibinājumu organizētas mācības, ja piedalās vismaz pieci dalībnieki; 
 Amatierkolektīvu darbībai nepieciešamā nodrošinājuma iegāde; 
 Kultūras iestāžu sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde; 
 Teritorijai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai nepieciešamā nodrošinājuma 

iegāde. 
 

Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam: 
 Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas; 
 Dokumenti, kas pamato iedzīvotāju pieprasījumu pēc konkrētajām aktivitātēm vai sporta 

veida nozīmīgumu pamatojošie dokumenti; 
 Projekta rezultātu uzturēšanas plāns; 
 Aktivitāšu plāns; 



 Informāciju, kas pamato, ka projekta īstenošana veicinās Horizontālās prioritātes 
sasniegšanu, izdalot atsevišķi katru prioritāti, ja projekts veicina vairāku Horizontālo 
prioritāšu sasniegšanu. 

 
Rīcībai noteiktie sasniedzamie Rezultātu rādītāji (projekta īstenošanas rezultātā ir 
jāsasniedz vismaz viens rīcības Rezultāta rādītājs, kuru norāda projekta iesnieguma sadaļā 
Atbilstošie VRG sasniedzamie rādītāji):  

 Uzlabota sabiedrībai nozīmīga aktivitāšu organizēšanas infrastruktūra; 
 Izveidota aktivitāšu organizēšanas vieta; 
 Iegādāts aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums; 
 Izveidota vai uzlabota  aktīvā brīvā laika organizēšanas vieta; 
 Attīstīti nepieciešamie resursi nodarbību/ apmācību nodrošināšanai; 
 Izveidota vai uzlabota  saietu vieta; 
 Realizēts  apmācību projekts NVO jomā iesaistīto iedzīvotāju kapacitātes celšanai; 
 Pilnveidots  amatierkolektīvu nodrošinājums; 
 Uzlabots  kultūras iestādes sniegtais pakalpojums; 
 Iegādāts kultūras aktivitātēm nepieciešamais aprīkojums; 
 Uzlaboti  nozīmīga kultūras pasākuma organizēšanai nepieciešamie resursi. 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji 

R1.4. Sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu organizēšanas infrastruktūras un pakalpojumu 
attīstīšana 

PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP STRATĒĢIJAI  
(Projekts, kas pēc kritērija 1.4.1 un 1.4.2 tiek atzīts par Stratēģijai neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts) 

1.4.1 Projekts un tā mērķis atbilst LAP apakšpasākuma  
mērķim un ALP Stratēģijas SM1. 

A., B., C., D. Atbilst vai 
neatbilst 

1.4.2 Projektā paredzētie resursi ir atbilstoši mērķa 
sasniegšanai. 

B., C., D Atbilst vai 
neatbilst 

KVALITĀTES KRITĒRIJI 
1.4.3 Ir pamatota projekta ilgtspējas nodrošināšana. A., B., C., D. 4 punkti 
1.4.4 Projekts attīsta sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai 

nepieciešamos resursus. 
A., B., C., D. 4 punkti 

1.4.5 Projekta īstenošanas vieta. A., B. 2 punkti  
1.4.6 Projekta īstenošanas un uzturēšanas risku 

novērtējums. 
B., D. 2 punkti 

SPECIĀLIE KRITĒRIJI 
1.4.7 Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta 

īstenošanas vietas foto fiksācijas. 
B., D. 0.5 punkti 

1.4.8 Projekta iesniegumam ir pievienots(-i) dokuments(-
i), kas pamato iedzīvotāju pieprasījumu konkrētām 
sabiedriskām aktivitātēm**********. 

B., D. 1 punkts 

1.4.9 Projekta rezultātu uzturēšanas plāns, kurā 
atspoguļota  projekta rezultātu uzturēšana visā 
uzraudzības periodā. 

C. 1 punkts 

1.4.10 Projekta iesniegumam pievienots Aktivitāšu plāns 
vismaz pirmajam kalendārajam gadam pēc projekta 
īstenošanas. 

B., D. 1 punkts 

1.4.11 Projektā plānotas investīcijas ar zemāku īstenošanas 
risku. 

B., C., D. 2 punkti 

Minimālais iegūstamo punktu skaits – 12 punkti 
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM 
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 1.4.3 ir iegūti 4 punkti) 

1.4.12 Horizontālā prioritāte “Rekreācija un ilgtspējīgs 
tūrisms”.  
(Attīstīta infrastruktūra/produkts, kuru paredzēts  

B., D. 5 punkti 



izmantot arī vietējā tūrisma piedāvājumā) 
1.4.13 Horizontālā prioritāte “Kultūra un radošās 

industrijas”. 
(Attīstīta tāda nozare, ar kuru iespējams organizēt 
vietējā, nacionālā un pat starptautiska mēroga 
pasākumus, kas attīsta tūrisma piedāvājumu 
teritorijā. Attīstīta kāda radošo industriju nozare ar 
mērķi saglabāt amatu prasmes un veicināt to 
nodošanu nākamajām paaudzēm) 

B., D. 5 punkti 

********** Ja iedzīvotāju pieprasījuma pamatojumam tiek izmantots kāds no plānošanas dokumentiem, kas apstiprināts 
vairāk nekā pirms trīs gadiem, ir jāveic šīs idejas aktualizācija. 

 

Projekta vērtēšanā tiks izmantots Biedrības “Alūksnes lauku partnerība” Projektu vērtēšanas komisijas 
nolikuma Pielikums Nr.4, kurā noteikti Rīcības Kvalitātes un Speciālo kritēriju soļu vērtējumi. 
 

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. 
 

 
Projektu vērtēšanas kārtība 
Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” projektu iesniegumu vērtēšanu veiks pamatojoties uz projekta 
iesniegšanas brīdī iesniegto informāciju un dokumentiem, kā arī uz papildus iegūto informāciju 
klātienes tikšanās laikā ar atbalsta pretendentu projekta īstenošanas vietā, ja projekts ir iesniegts 
stratēģiskā mērķa SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta 
ekonomika” sasniegšanai. Citi papildus iesniegtie dokumenti pēc projektu iesniegumu 
iesniegšanas termiņa beigām, vai ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, pēc katra 
attiecīgās kārtas mēneša beigām, NETIKS IZMANTOTI vērtējumā par projekta iesnieguma atbilstību 
vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai un lēmuma pieņemšanā par projekta 
iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai. 
 
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2023. gada 7.marta līdz 2023.gada 7.jūnijam. 
 
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): 

biedrībā “Alūksnes lauku partnerība” 
Brūža ielā 1, 2.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 
 

http://www.aluksnespartneriba.lv/
http://www.lad.gov.lv/
https://eps.lad.gov.lv/login


Kontaktpersona 
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa 

Tālrunis: 26330477 
E-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com 

mailto:santa.harjoozolina@gmail.com

