Biedrība „Alūksnes lauku partnerība”
IZSLUDINA ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 9.KĀRTU
ar kopējo finansējumu 253 856,95 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 divu stratēģisko mērķu sasniegšanai
SM3 “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” un SM2
“Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide”.
SM2 “Sabiedrībai nozīmīga dzīves vide” sekojošā Rīcībā:
R2.4. “Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana”
Rīcības atbalsta apmērs: 35000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 38888,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Atbilstošā 13.10.2015. MK noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība:
5.2.1. vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
Rīcības apraksts:
Paredzēts atbalstīt stratēģisku projektu, kas paredz radīt, daudzveidot un uzlabot
daudzfunkcionālās Apes mototrases infrastruktūru, lai piesaistītu vairāk sporta, veselīga
un aktīva dzīvesveida entuziastus un ļautu sevi patiesi saukt par Latvijas
motosporta/mopēdu dzimteni.
Iespējamie risinājumi:
Mototrases tehniskās infrastruktūras sakārtošana vai pilnveidošana;
Unikālu stilizēta vides objekta izveidošana un uzstādīšana.
Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar ALP Stratēģiju 2015.-2020.gadam:
Projekta īstenošanas vietas fotofiksācijas;
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):
Izveidots motosporta godināšanai stilizēts vides objekts
Labiekārtota Apes mototrase.
Projekta vērtēšanas kritēriji
R2.4. Apes motosporta tradīciju godināšana un Apes mototrases labiekārtošana

PROJEKTA ATBILSTĪBA LAP APAKŠPASĀKUMA MĒRĶIM UN ALP STRATĒĢIJAI
(Projekts, kas pēc kritērija 2.4.1 un 2.4.2 tiek atzīts par Stratēģijai neatbilstošu, tālāk netiek vērtēts)
2.4.1
Projekts un tā mērķis atbilst LAP apakšpasākuma
A., B., C., D.
Atbilst vai
mērķim un ALP Stratēģijas SM2.
neatbilst
2.4.2
Projektā paredzētie resursi ir atbilstoši mērķa
B., C., D.
Atbilst vai
sasniegšanai.
neatbilst
KVALITĀTES KRITĒRIJI
2.4.3
Ir pamatota projekta ilgtspējas nodrošināšana.
A., B., C., D.
4 punkti
2.4.4
Projekta aktivitāšu kopuma un radītā rezultāta
A., B., C., D.
4 punkti
ilgtspēja, radot pozitīvas izmaiņas projekta
īstenošanas vietas attīstībā.
2.4.5
Projekta īstenošanas un uzturēšanas risku
B., D.
2 punkti
novērtējums.
SPECIĀLIE KRITĒRIJI
2.4.6
Projekta iesniegumam ir pievienotas projekta
B., D.
0,5 punkti
īstenošanas vietas foto fiksācijas.
Minimālais iegūstamo punktu skaits – 6,5 punkti
KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM
(Kritērijs dod papildu punktus un to piemēro, ja Kvalitātes kritērijā 2.4.3 ir iegūti 4 punkti)
2.4.7
Horizontālā prioritāte “Rekreācija un ilgtspējīgs
B., D.
5 punkti
tūrisms”.
(Attīstīta tāda rekreācijas teritorija, kas ir publiska
un bez samaksas pieejama, tajā pašā laikā tā nozīmīgi
papildina vietējo tūrisma resursu)
2.4.8
Horizontālā prioritāte “Kultūra un radošās
B., D.
5 punkti
industrijas”.
(Veidojot rekreācijai nepieciešamo teritoriju tiek
izceltas un uzsvērtas vietējās kultūras vērtības)

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 2022. gada 20. novembra līdz 2022.gada 20.decembrim.
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
Kontaktpersona
LEADER Administratīvā vadītāja: Santa Harjo-Ozoliņa
Tālrunis: 26330477
E-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com

