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BIEDRĪBAS „LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBA”  
ELFLA un EZJF  PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS  

  
N O L I K U M S   

  
I. Vispārējie nosacījumi  

  
1. Biedrība „Liepājas rajona partnerība” vietējās attīstības stratēģijas 
īstenošanas Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) 
un Eiropas zivsaimniecības un jūrlietu ( turpmāk tekstā EZJF) projektu vērtēšanas 
komisija  tiek izveidota saskaņā ar „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un 
īstenošanai”.  
2. ELFLA un EZJF projektu vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt  Biedrības 
„Liepājas rajona partnerība” Vietējās attīstības stratēģijas 2015. – 2020.gadam 
pasākumu projektu vērtēšanu un saturisko uzraudzību.   

  
II. projektu vērtēšanas un apstiprināšanas komisijas izveidošanas nosacījumi  

  
2.1. Projektu vērtēšanas komisija apstiprina partnerības padome  
2.2. Komisijas skaitliskais sastāvs ir 10 (desmit) cilvēki. Komisijas sastāvu apstiprina Partnerības 

padome. Viena projekta vērtēšanā piedalās ne mazāk kā 3 (trīs) vērtētāji. Vērtēšanas 
komisijā ietilpst gan padomes pārstāvji, biedrības biedri, kā arī nepieciešamības 
gadījumā var piesaistīt lietpratējus.   

2.3. Komisijas priekšsēdētāju ievēl no  esošajiem komisijas locekļiem.  
2.4. Gadījumā, ja kāds no vērtēšanas komisijas locekļiem nevar piedalīties vērtēšanas 

komisijas darbā (interešu konflikta dēļ, prombūtnes, slimības vai citu apstākļu dēļ), 
partnerības padome uz attiecīgo laika posmu vai attiecīgo projekta vērtēšanu  nozīmē 
citu komisijas locekli.   

2.5. Projektu vērtēšanas rezultātus apstiprina padomes izveidota komisija 3 amatpersonu 
sastāvā. SVVA padomes lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, 
iesniedzot iesniegumu partnerības padomes pr.tājai/am. Partnerības padomes 
priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.  

2.6. Par projektu vērtēšanas un apstiprināšanas komisijas darbu tehnisko un organizatorisko 
nodrošinājumu atbild partnerības izpilddirektore.   

2.7. Projektu pārsūdzības gadījumā komisija rīkojās normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
 

 

  
III. Projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi, pienākumi un atbildība  

  
3.1. Projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi:  
3.1.1. izvērtēt ELFLA un EZJF  projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;   
3.1.2. sagatavot un iesniegt Padomei izvērtēto projektu iesniegumu  apkopojumu un 
vērtējumu.  
3.2. Projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:  



3.2.1. veikt projektu izvērtēšanu atbilstoši rīcībām noteiktajiem projekta vērtēšanas 
kritērijiem;  

3.2.2. pēc projektu izvērtēšanas izveidot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus 
pēc iegūto punktu skaita;  

3.2.3. sagatavot ziņojumu par projektu vērtēšanas rezultātiem, iegūtajiem punktiem 
partnerības padomei lēmuma pieņemšanai;  

  
  
3.2.4. negatīva atzinuma gadījumā ziņojumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu;  
3.2.5. pēc komisijas locekļu iesniegtajiem sarakstiem tiek sagatavots kopējs projektu 

pieteikumu saraksts ar iegūtiem punktiem pēc vērtēšanas. Kopējos rezultātus paraksta 
partnerības izpilddirektore vai vietas izpildītāja.  

3.2.6. ziņojumus un atzinumus sagatavo partnerības projektu koordinatore, pēc komisijas 
iesniegtajiem dokumentiem . 

3.2.7. projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas ievēro 
konfidencialitāti;  

3.2.8. projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai 
noteikto  kritēriju    objektīvu izvērtēšanu, ko projektu vērtēšanas komisijas locekļi 
apstiprina ar savu parakstu.  

  
  
  
Partnerības izpilddirektore   
Inita Ate  
  
 


