
 

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās 
attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai 

1. Vispārīga informācija 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu 

pieņemšanas 7.kārtu  Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 
„Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020.gada 29.maija-29.jūnijam 

7.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 801 235,44 EUR 

M3/R1 - Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 300 000,00  EUR 
M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 501 235,44  EUR 
Projektu īstenošanas termiņi: 

a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; 

b) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta 
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

Kontaktinformācija: 

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” 
Krasta  iela 12, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 
Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, + 371 26595623, info@lrpartneriba.lv 
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv 
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.  
Projektu iesniegums iespējams iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta 
elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv. 
 

 

1. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai: 

 

Rīcība M3/R1 EJZF 

Rīcības nosaukums: Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē 

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona 
partnerības teritorijā.  

Kārtai piešķirtais 
finansējums: 

300 000, 00 EUR 

Maksimālā 
attiecināmo izmaksu 
summa vienam 
projektam 

100 000 EUR projektiem, kuros vismaz 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas ir 
būvniecībai  
50 000 EUR pārējiem projektiem 
 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

30 %  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai 
70 %  inovatīvam projektam 
80 %  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem 
50 % pārējiem projektiem 
 

Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu 
apraksts:  

  1.aktivitāte Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un 

akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos. 

 Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras 
piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas 
realizēšanā.  Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.  
Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai 
metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem. 
 



2.aktivitāte Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī 

zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs-darbību  dažādošana. 

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai 
dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. 
Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), 
tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus. 

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, 
teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings. 

Projektu īstenošanas 
teritorija 

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada 
Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta. 

 
2. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai: 

 

Rīcība M3/R2 EJZF 

Rīcības 

nosaukums: 

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Mērķis: Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona 
partnerības teritorijā.  

Kārtai piešķirtais 
finansējums: 

 501 235,44  EUR 

Maksimālā 
attiecināmo 
izmaksu summa 
vienam projektam 

250 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem 
100 000 EUR būvniecības projektiem 
50 000 EUR pārējiem projektiem 
 

Maksimālā atbalsta 
intensitāte 

30 %  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai 
50 %  pārējiem projektiem 
80 %  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem 
85 %  sabiedriskā labuma projektiem 

Rīcības nosaukums 
un aktivitāšu 
apraksts:  

  1.aktivitāte Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 

Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides 
kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 
Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti.  
Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.  
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas 
labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.  
2.aktivitāte Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 
Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina 
kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.  
Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas 
labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde. 

Projektu 
īstenošanas 
teritorija 

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada 
Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda (EJZF)  projektu vērtēšanas kritēriji:  

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0-3 punktiem. 

EJZF pasākums (Eiropas jūrlietu 
zivsaimniecības fonds) 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.- 2020.gadam pasākuma “Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošanai noteiktā teritorijā.  

Apakšpasākuma mērķis  

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās 
izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu 
nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no 
zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 
ekonomikas nozarēs.  

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA 
stratēģijai1 

Veicināt konkurētspējīgs un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības 
teritorijā. 

Rīcības nosaukums atbilstoši SVVA  
stratēģijai 

1.Rīcība  Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē.  

Atbalsta aktivitātes 
Pievienotās vērtības veidošana un inovācija visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes ķēdes posmos.  
Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un 
citās jūras ekonomikas nozarēs – darbību dažādošana. 

ZVRG2 darbības teritorija 
Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Liepājas pilsēta, Nīcas novada Nīcas pagasts, 
Rucavas novada Rucavas pagasts.   

 
 

 
1 Sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija  
2 Zivsaimniecības Vietējā rīcības grupa 



n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējum
s/ Punkti 

Projekta iesnieguma 
attiecīgā daļa 

1.ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 
1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijai 

un norādītajai rīcībai. 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta 
projektā plānotā darbība, 

tās atbilstībai aktivitātei un 
rīcībai kurā projekta 
iesniegums iesniegts. 

Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk 
vērtēts. 

2.ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
2.1. Projekta pieteikumam pievienoti 

visi nepieciešamie dokumenti: 
Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie 
pavaddokumenti, kas noteikti MK noteikumos. *1  

 
 
 
 
 

D sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, kurus pēc 
MK noteikumiem var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc tam, 
kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 

* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  
Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja 
apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs 
pilnvarojums. 
Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          
Maksimāli iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2 punkti. 

 
3.VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 



a.  
Projekta iesniedzēja pamatdarbība 

ir zivsaimniecība (nevērtē, ja 
projektu iesniedz pašvaldība vai 

BDR kā kopprojektu) 

zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no zivsaimniecības ir 
virs 50% 2 

A1; C sadaļas zivsaimniecības uzņēmuma ienākumi no zivsaimniecības ir 
zem 50% 1 

projekta iesniedzējs nav zivsaimniecības uzņēmums 0 

3.2. 

Projekta iesniedzējs ir pašvaldība 
vai biedrība kopprojekta 

gadījumā. (vērtē tikai kopprojekta 
gadījumā)   

projektā investīcijas izmantos zivsaimniecības uzņēmēji, 
kuriem ienākumi no zivsaimniecības ir virs 50% 2 

A1; C sadaļas 
projektā investīcijas izmantos zivsaimniecības uzņēmēji, 
kuriem ienākumi no zivsaimniecības ir zem 50% 1 

3.3. Projekta iesniedzēja kapacitāte. 

Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo darbību, 
plānotajām aktivitātēm, darbinieku kapacitāti īstenot 
projektu un sasniegt projekta mērķi. Iesniedzējam ir 
pozitīva pieredze projektu īstenošanā, ir nepieciešamie 
resursi projekta mērķa un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota 
iesniedzēja īstermiņa un ilgtermiņa darbība. Kopprojekta 
gadījumā sniegta informācija par katru iesaistīto uzņēmēju 
projektā. 

2 

A1; A3; A 4.1.,   papildus 
informācija, ja tāda ir 
pievienota projekta 
pieteikumam 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, plānotajām 
aktivitātēm, pamatota darbinieku kapacitāte projekta 
īstenošanā, mērķa sasniegšanā. Nav sniegta informācija par 
pieejamiem resursiem. Nav informācija par iepriekšējo 
pieredzi projektu īstenošanā. Nav īstermiņa un ilgtermiņa 
mērķi pamatoti pieteikumā ne par iesniedzēju, ne 
kopprojekta gadījumā par katru iesaistīto uzņēmēju 
projektā. 

1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja līdzšinējo 
darbību, pieredzi projektu īstenošanā, nav sniegta 
informācija par īstermiņa un ilgtermiņa plāniem un 
pieejamajiem resursiem projekta mērķa sasniegšanai. Nav 
informācija par uzņēmējiem kopprojekta gadījumā. 

0 



3.4. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un pamatotas 
aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Individuālais 
projekta mērķis, ir konkrēts, izmērāms, reāli sasniedzams 
noteiktā laikā. Sniegts izsmeļoša skaidrojums par to, ko 
atbalsta pretendents vēlas paveikt projekta laikā un kā 
sasniegt projekta rezultātu. Sniegta informācija par 
projekta priekšvēsturi. Projektā detalizēti sniegta 
informācija par projekta ieviešanas laika grafiku, 
finansēšanas apraksts pamatots ar avotiem, konkrētām 
summām, nepieciešamajiem resursiem. 

2 

A1; A3; A 4.1.,   papildus 
informācija, ja tāda ir 
pievienota projekta 
pieteikumam, C sadaļa Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai 

aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Projekta mērķis 
nekonkrēts, vispārīgs. Nav sniegta informācija par projekta 
priekšvēsturi. Projekta īstenošanas laika grafiks 
nekonkrēts, nav sniegta detalizēta informācija. Projekta 
finansēšanas apraksts nepilnīgs. 

0,5 

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai aktivitātes, 
kā sasniegt plānoto mērķi. Nav projekta īstenošanas laika 
grafiks, nav projekta finansēšanas apraksts. 

0 

3.5. 
Projekta budžets un tā atbilstība 
projekta mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 
izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu. 
Plānotais budžets atbilst projekta mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta cenu aptauja kā to 
paredz MK noteikumi. Cenu izpētes dokumenti saprotami, 
pamatota piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. 

2 
B1, B3, B7, B8, B9, C 
sadaļas, projekta 
iesnieguma pielikumi 

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai plānotās 
izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas uz plānotā mērķa 
sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. Nepilnīgs apraksts un 
pamatojums preču izvēlei. 

1 



Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz 
plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri pamatotas 
projektā . 

0 

3.6. Projektā tiks radītas jaunas darba 
vietas. 

Divas un vairāk pilna darba laika vietas, sniegts apraksts 
par darba vietām (nosaukto darba vietu skaitam jābūt 
adekvātam projekta saturam). 

3 

B4, B6, B14, C sadaļas 

Viena pilna darba laika vieta un sniegts apraksts par 
plānoto darba vietu. 2 

Tiks radītas nepilna darba laika vietas un par tām sniegts 
apraksts. 1 

Saglabātas esošās darba vietas vai arī nav plānotas darba 
vietas vai arī nav sniegts pamatojums norādītajai/ jām darba 
vietām. 

0 

3.7. 

Projektā plānotas un aprakstītas 
aktivitātes projekta publicitātes 
nodrošināšanai un informācijas 
izplatīšanai. 

Projektā sniegta  informācija par to, kā tiks nodrošināta 
projekta publicitāte un informācijas izplatīšana.  Sniegta 
informācija kā tiks nodrošināta projekta publicitāte visu 
projekta uzraudzības periodu. 

0,5 

B13 
Projektā sniegtā  informācija  par publicitātes  ir tikai 
atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav sniegta 
informācija par publicitātes nodrošināšanu. 

0 

3.8. 
Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus/ inovāciju VRG 
teritorijā. 

Atbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 
stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 
identificēšanu. 

2 
B3, B4.1, B14, atbilstību 
jauninājumam/ inovācijai 
nosaka pēc SVVA 
stratēģijas 2.3.punkta par 
Inovatīvu risinājumu 
identificēšanu. 

Neatbilst jauninājumam/ inovācijai, kas noteikts SVVA 
stratēģijas 2.3. punkta par Inovatīvu risinājumu 
identificēšanu. 

0 

3.9. Atbalsta pretendenta darbība 
reģistrēta VRG darbības teritorijā 

Fiziska persona – līdz projekta iesniegšanai deklarēta 
VRG darbības teritorijā, juridiskās personas juridiskā 
adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai 

3 
A 1; B14; Fiziskām 
personām ir jābūt 
pievienotam dokumentam, 



reģistrēta VRG darbības teritorijā. Kopprojekta gadījumā, 
visi iesaistītie projektā reģistrēti VRG teritorijā. 

par deklarēto dzīvesvietu. 
Ja dokuments netiek 
iesniegts, kopā ar projekta 
iesniegumu punkti netiek 
piešķirti. 

4. Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā (Kritēriju pielietošanas secība atbilstoši numerācijai) 

4.1. Projekts virzīts uz sezonalitātes 
mazināšanu. 

0,1punkts projektam, kurš virzīts uz sezonalitātes mazināšanu.  B 4.1. 

4.2.  Papildus kritērijs, ja projekti abi vērsti uz sezonalitātes 
mazināšanu. 

Projekts ar mazāko publisko finansējumu saņem 0,1punktu. 

Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 10    
 

Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk.,interešu konflikta novēršana”. 
Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerības” mājas lapā www.lrpartneriba.lv  

 

 

 

 

 

 

 

 



EJZF (Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonds) 
pasākums  

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam pasākuma "Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju (turpmāk – vietējās attīstības stratēģijas) īstenošanai noteiktajā teritorijā 

Apakšpasākuma mērķis  

Palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās 
izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu 

nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no 
zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras 

ekonomikas nozarēs 

Rīcības mērķis atbilstoši SVVA 
stratēģijai 

Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā  

Rīcības nosaukums atbilstoši 
SVVA stratēģijai 

2.Rīcība  Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā. 

Atbalsta aktivitātes 
Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. 
Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana. 

ZVRG darbības teritorija 
Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas 
pagasts, Liepājas pilsēta.  

 
Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta SVVA stratēģijas 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, t.sk. 
 interešu konflikta novēršana”.  
Dokumentācija publiski pieejama biedrības “Liepājas rajona partnerība” mājas lapas www.lrpartneriba.lv .   



n.p.k. Kritēriju grupa Kritērijs Vērtējums/ 
Punkti 

Projekta iesnieguma attiecīgā 
daļa 

1. ATBILSTĪBAS VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
Kritēriji tiek vērtēti ar Jā vai Nē. 
1.1. Projekts atbilst SVVA stratēģijai 

un norādītajai rīcībai. 
(atzīmē ar X pie atbilstošā 
vērtējuma) 

Atbilst   Kopumā tiek vērtēta projektā 
plānotā darbība, tās atbilstībai 

aktivitātei un rīcībai kurā 
projekta iesniegums iesniegts. 

Neatbilst  

Ja tiek saņemts vērtējums “Neatbilst”, projekts tiek atzīts par stratēģijai neatbilstošu, tas saņem negatīvu atzinumu un projekts netiek tālāk 
vērtēts. 

2. ADMINISTRATĪVIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
2.1. Projekta pieteikumam pievienoti 

visi nepieciešamie dokumenti: 
Projekta iesniegumam pievienoti visi 
nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti MK 
noteikumos. 

*1 
 
 
 
 
 
 

D sadaļa 

Papildus punkts, ja iesniegti arī tie dokumenti, 
kurus pēc MK noteikumiem var iesniegt sešu 
mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD 
lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. 

1 

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 0 
* Vērtējumu var samazināt par 0,5 punktiem:  
Ja projekta iesniegums un tā pavaddokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 
prasības (Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības”), t.sk.projekta iesniedzēja 
apliecinājumu un citu dokumentāciju nav parakstījis projekta iesniedzējs vai tā pilnvarota persona, projekta iesniegumam nav pievienots attiecīgs 
pilnvarojums. 
Administratīvos kritērijus vērtē VRG administratīvais vadītājs. Punkti tiek pieskaitīti projekta vērtētāju vērtējumam.                                                                                                                          
Maksimāli iegūstamais punktu skaits administratīvajā vērtējumā ir 2 punkti. 

3. VISPĀRĒJIE KRITĒRIJI 

3.1.  Sniegta informācija par pretendenta līdzšinējo 
darbību, plānotajām aktivitātēm, projekta 2 A1; A3; A4.1. 



Projekta iesniedzējs kapacitāte 
sasniegt projekta mērķi un 

rezultātus 

iesniedzēju kapacitāti īstenot projektu un sasniegt 
projekta mērķi. Iesniedzējam ir pieredze projektu 
īstenošanā, ir nepieciešamie resursi projekta mērķa 
un uzdevuma sasniegšanā. Pamatota iesniedzēja 
īstermiņa un ilgtermiņa darbība. 

 papildus informācija, ja tāda ir 
pievienota projekta pieteikumam 

Sniegta informācija par pretendenta darbību, 
plānotajām aktivitātēm, pamatota iesniedzēju 
kapacitāte projekta īstenošanā, mērķa sasniegšanā. 
Nav sniegta informācija par pieejamiem resursiem 
vai arī nav informācija par iepriekšējo pieredzi 
projektu īstenošanā, vai nav īstermiņa un 
ilgtermiņa mērķi pamatoti pieteikumā. 

1 

Nav sniegta informācija par projekta iesniedzēja 
līdzšinējo darbību, pieredzi projektu īstenošanā, 
nav sniegta informācija par īstermiņa un ilgtermiņa 
plāniem un pieejamajiem resursiem projekta mērķa 
sasniegšanai. 

0 

3.2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Projektā skaidri aprakstīta esošā situācija un 
pamatotas aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. 
Individuālais projekta mērķis, ir konkrēts, 
izmērāms, reāli sasniedzams noteiktā laikā. Sniegts 
izsmeļošs skaidrojums par to, ko atbalsta 
pretendents vēlas paveikt projekta laikā un kā 
sasniegt projekta rezultātu. Sniegta informācija par 
projekta priekšvēsturi. Projektā detalizēti sniegta 
informācija par projekta ieviešanas laika grafiku, 
finansēšanas apraksts pamatots ar avotiem, 
konkrētām summām, nepieciešamajiem resursiem. 
Veikts konkurentu novērtējums, pamatots preces/ 
pakalpojuma apraksts. 

2 

B1, B3; B4.1, B4.2, B4.3; B6., 
B14, C sadaļas, ja attiecināmas 
un citi pievienotie dokumenti, 
kas papildina projektu.   



Projektā nepilnīgi aprakstīta esošā situācija un/vai 
aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Projekta 
mērķis nekonkrēts, vispārīgs. Nav sniegta 
informācija par projekta priekšvēsturi. Projekta 
īstenošanas laika grafiks nekonkrēts, nav sniegta 
detalizēta informācija. Projekta finansēšanas 
apraksts nepilnīgs. Veikts konkurentu novērtējums, 
preces/ pakalpojuma apraksts daļēji pamatots. 

1 

Nav vai slikti aprakstīta esošā situācija un/vai 
aktivitātes, kā sasniegt plānoto mērķi. Nav projekta 
īstenošanas laika grafiks, nav projekta finansēšanas 
apraksts. Nav veikts un aprakstīts konkurentu/ 
preces vai pakalpojuma novērtējums, nav apraksta. 

0 

3.3. 
Projektā ietverti un pamatoti 

ieguvumi vietējiem uzņēmējiem, 
iedzīvotājiem, tūristiem. 

Skaidri aprakstīti projekta sasniedzamie ieguvumi. 
Projekta īstenošana sniegs ieguvumu visiem VRG 
teritorijas iedzīvotājiem un arī tūristiem. 

2 
B3, B4.1, B14 un citi 
pievienotie dokumenti, kas 
papildina projektu. 

Projekta rezultātā ieguvums būs tikai novada/ 
pilsētas uzņēmējiem, iedzīvotājiem. 1 

Nav pamatots, kādi ieguvumi būs uzņēmējiem, 
iedzīvotājiem no šī projekta īstenošanas. 0 

3.4. Projekta patstāvīga dzīvotspēja un 
projekta rezultāta izmantošana 
atbilstoši plānotajam mērķim. 

Projekta iesniegumā pamatots, kā tiks nodrošināta 
projekta uzturēšana un  projekta rezultātu 
izmantošana atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 
5 gadus  pēc projekta īstenošanas 

2 

 
 
B1, B3, B4.1, B14; C sadaļas, ja 
attiecināmas un citi pievienotie 
dokumenti, kas papildina 
projektu. 

Projekta iesniegumā nepilnīgi aprakstīts un 
pamatots, kā tiks nodrošināta projekta uzturēšana 
un projekta rezultātu izmantošana atbilstoši 
plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc projekta 
īstenošanas 

0,5 

Projekts nesniedz skaidru priekšstatu par tā 
ilgtspēju, uzturēšanu un nav pamatots, kā tiks 0 



nodrošināta projekta rezultātu izmantošana 
atbilstoši plānotajam mērķim vismaz 5 gadus pēc 
projekta īstenošanas 

3.5. Projekta budžets un tā atbilstība 
projekta mērķim un 
sasniedzamajiem rezultātiem. 

Projekta budžets ir detalizēti atspoguļots, plānotās 
izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa 
sasniegšanu. Plānotais budžets atbilst projekta 
mērķim un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir veikta 
cenu aptauja kā to paredz MK noteikumi. Cenu 
izpētes dokumenti saprotami, pamatota 
piegādātāja/ darbu veicēju izvēle. 

2 

 
 
 

B1, B3, B7, B8, B9, C sadaļas ja 
attiecināmas un projekta 

iesnieguma pielikumi 

Projekta budžets atspoguļots nepilnīgi un/vai 
plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un orientētas 
uz plānotā mērķa sasniegšanu. Cenu aptauja veikta. 
Nepilnīgs apraksts un pamatojums preču izvēlei. 

1 
 
 

Plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas 
uz plānotā mērķa sasniegšanu vai arī nav skaidri 
pamatotas projektā. 

0 
 

3.6. 

Projektā plānotas un aprakstītas 
aktivitātes projekta publicitātes 
nodrošināšanai un informācijas 
izplatīšanai. 

Projektā sniegta informācija par to, kā tiks 
nodrošināta projekta publicitāte un informācijas 
izplatīšana.  Sniegta informācija kā tiks 
nodrošināta projekta publicitāte visu projekta 
uzraudzības periodu. 

0,5 

B13 

Projektā sniegtā informācija par publicitātes ir tikai 
atsauce uz MK noteikumiem, regulām vai arī nav 
sniegta informācija par publicitātes nodrošināšanu. 

0 

 
 

3.7. 

Projekta īstenošana ieviesīs 
jauninājumus / inovāciju VRG 
teritorijā. (Pāvilostas novads, 
Grobiņas novada Medzes pagasts, 
Liepājas pilsēta, Nīcas novada 

Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 
ir oriģināla VRG teritorijā. 2 

B1,  B3,  B4.1,  B14 Projekta iesniegumā pamatots, kāpēc projekta ideja 
ir oriģināla vietējā novada teritorijā, kurā projekts 
tiks īstenots. 

1 



Nīcas pagasts, Rucavas novada 
Rucavas pagasts). 

Projekta idejas oriģinalitāte nav pamatota vai arī 
projektā nav paredzēts ieviest jauninājumu. 0 

4.SPECIFISKIE VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

4.1. 
 
 
 

Projekta īstenošanas vieta 

Liepājas pilsēta 2 

titullapa, B5, projekts kopumā 
Pāvilostas novads 1,5 
Nīcas novads, Nīcas pagasts 1 
Rucavas novads, Rucavas pagasts 0,5 
Grobiņas novads, Medzes pagasts 0 

5.Vērtēšanas kritērijs vienādu punktu gadījumā 
 

5.1.  Projekta īstenošanai tiek izmantoti 
videi draudzīgi materiāli un 
atjaunojamie resursi.  

0,1punktu iegūst projekts, kurā tiek izmantoti 
videi draudzīgie materiāli un atjaunojamie resursi. 

B12; B4; B6; B8; B15; projekts kopumā; 
Projekta pielikumi par cenu piedāvājumiem. 
Kritērijs attiecas uz M3/ R2 aktivitātei - Vides 
resursu vairošana vai izmantošana, kā arī 
klimata pārmaiņu mazināšana. 

5.2. Projekta tiešā labuma guvēju 
skaits.  

Papildus 0,1 tam projektam, kurš brīvi pieejams 
lielākam iedzīvotāju skaitam. 

B4; B14, projekts kopumā. Kritērijs attiecas uz 
M3/R2 aktivitāti - Zvejas vai jūras kultūras 
mantojuma izmantošanas veicināšana. 

5.3. Vienāds punktu skaits izveidojas 
pēc kritēriju piemērošanas 
projektiem. 

Tad 0,1punktu papildus iegūst projekts ar mazāko 
publisko attiecināmo izmaksu summu.  

B11 

Lai projektu atzītu par SVVA stratēģija atbilstošu, tam jāsaņem šāds minimālais punktu skaits: 10  
 
 
 

APRĒĶINA VEIKŠANA 4.1. PUNKTĀ:  
PIEKRASTES GARUMS TERITORIJĀ (VISAS PIEKRASTES 

GARUMS) 
PĀVILOSTAS NOVADS 41% 

NĪCAS PAGASTS 21% 

KOPĒJĀ PROCENTU SUMMA:  
LIEPĀJAS PILSĒTA – 150  

PĀVILOSTAS NOVADS – 65  
NĪCAS PAGASTS – 60 

RUCAVAS PAGASTS – 22 



RUCAVAS PAGASTS 19% 
LIEPĀJAS PILSĒTA 16% 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 3%  
 

ZIVSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMU SKAITS TERITORIJĀ 
LIEPĀJAS PILSĒTA 68% 

PĀVILOSTAS NOVADS 18% 
NĪCAS PAGASTS 12% 

RUCAVAS PAGASTS 2% 
MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 0% 

 
NODARBINĀTO SKAITS ZIVSAIMNIECĪBĀ NOTEIKTAJĀ 

TERITORIJĀ 
LIEPĀJAS PILSĒTA 66% 

NĪCAS PAGASTS 27% 
PĀVILOSTAS NOVADS 6% 

RUCAVAS PAGASTS 1% 
MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS NOVADS) 0% 

 

MEDZES PAGASTS (GROBIŅAS 
NOVADS) - 1 

 
 
 
 


