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Izmaiņas, kuras stājas spēkā ar 

01.08.2018.
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Pārsūdzību 
izskatīšana

Valsts 
amatpersonas

Lēmumu 
pieņemšana

N.B Izsludinot projektu pieņemšanas kārtas pēc 1.maija ir
jāņem vērā nosacījumi, kas stājas spēkā no 01.08.2018.



Administrēšanas kārtība pēc 01.08.2018.
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Pretendents

✓ Iesniedz pieteikumu VRG;
✓ Saņem lēmumu no VRG 

izpildinstitūcijas;
✓ Apstrīd sākotnējo izpildinstitūcijas 

izdoto lēmumu, lēmējinstitūcijas 
vadītājam;

✓ Lēmējinstitūcijas vadītāja lēmumu 
apstrīd tiesā

Pārstāvju lēmējinstitūcija
✓ pieņem lēmumu
✓ lēmējinstitūcijas vadītājs izskata 

apstrīdēšanas iesniegumu par sākotnējo 
lēmumu

Izpildinstitūcija 
izdod sākotnējo lēmumu

Neatbilst
SVVA 

stratēģijai

Finansējuma 
trūkums

Atbilst SVVA 

stratēģijai

LAD vērtē atbilstību publiskā finansējuma 
saņemšanas nosacījumiem

VRG



Shēma Nr.1
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Augstākā lēmējinstitūcija (biedru sapulce)

Pārstāvju 
lēmējinstitūcija

(49%/51%)

Izpildinstitūcija 

✓ amatpersonas
✓ pieņem lēmumu

✓ lēmējinstitūcijas vadītājs 
izskata izpildinstitūcijas 
sākotnēji izdoto lēmumu

✓ amatpersona (paraksttiesīgā
persona)

✓ izdod sākotnējo lēmumu



Sākotnējā lēmuma izskatīšanas modeļi shēmai 
Nr.1
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✓ lēmējinstitūcija 

pārvērtē projektu 

un sniedz viedokli 

lēmējinstitūcijas 

vadītājam

Lēmējinstitūcijas vadītājs izskata atbalsta pretendenta iesniegumu, 
kurā apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību SVVA 

stratēģijai

✓ izskata pārsūdzību, 

tikai  noteikts 

cilvēku skaits no 

lēmējinstitūcijas 

pārvērtē projektu un 

sniedz viedokli 

lēmējinstitūcijas 

vadītājam

✓ piesaistīti 

neatkarīgi eksperti 

viedokļa 

sniegšanai un 

projektu 

pārvērtēšanai

✓ Sākotnēji izdoto izpildinstitūcijas lēmumu, pamatojoties uz ALP 79.pantu un noteikumu Nr.590 511,
var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža, iesniedzot iesniegumu VRG
lēmējinstitūcijas vadītājam;

✓ Administratīvā akta paziņošanas kārtība ir atbilstoša Paziņošanas likumam;
✓ VRG, izdodot administratīvo aktu, ievēro ALP 6.nodaļas «Administratīvā procesa virzība iestādē»

prasības.



Shēma Nr.2

6Augstākā lēmējinstitūcija (biedru sapulce)

Pārstāvju 
lēmējinstitūcija 

49%/51% 
skata globālas 

lietas, bet lēmumus 
par projektiem 

nepieņem

Izpildinstitūcija
✓ amatpersona 

(paraksttiesīgā persona)
✓ izdod sākotnējo lēmumu

SVVA padome 
no Pārstāvju 

lēmējinstitūcijas 
deleģēti pārstāvji 

49%/51% 
✓ amatpersonas
✓ pieņem lēmumu

✓ projektu  vērtētāji SVVA 
padome / citi pārstāvji no 
lēmējinstitūcijas un 
eksperti

✓ lēmējinstitūcijas vadītājs
izskata izpildinstitūcijas
sākotnēji izdoto lēmumu



Sākotnējā lēmuma izskatīšanas modeļi shēmai 
Nr.2
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✓ lēmējinstitūcija pārvērtē 

projektus, sniedz 

viedokli lēmējinstitūcijas 

vadītājam

Lēmējinstitūcijas vadītājs izskata atbalsta pretendenta iesniegumu, 
kurā apstrīdēts sākotnējais lēmums par projekta atbilstību SVVA 

stratēģijai

✓ SVVA padome (bez 

ekspertiem) pārvērtē 

projektus, sniedz 

viedokli lēmējinstitūcijas 

vadītājam

✓ piesaistīti neatkarīgi 

eksperti (nav 

piedalījušies sākotnējā 

izvērtēšanā) viedokļa 

sniegšanai un projektu 

pārvērtēšanai

✓ Sākotnēji izdoto izpildinstitūcijas lēmumu, pamatojoties uz ALP 79.pantu un noteikumu Nr.590 511, var
apstrīdēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža, iesniedzot iesniegumu VRG lēmējinstitūcijas vadītājam;

✓ Administratīvā akta paziņošanas kārtība ir atbilstoša Paziņošanas likumam;
✓ VRG, izdodot administratīvo aktu, ievēro ALP 6.nodaļas «Administratīvā procesa virzība iestādē» prasības.



Laika grafiks un veicamās darbības 
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Veicamās darbības Laiks

Augstākās lēmējinstitūcijas biedru sapulce Marts/aprīlis

✓ Statūtu grozījumu saskaņošana

✓ Lēmumu pieņemšanas kārtība

✓ Lēmējinstitūcijas sastāvs,  t.sk., amatpersonas

✓ Izpildinstitūcija

Statūtu grozījumu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

https://www.ur.gov.lv/lv/registre/organizaciju/nodibinajums/izmainas/statutu-

izmainas/

marts/aprīlis

7 dienas izskatīšana (var arī elektroniski)

✓ Statūtu grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz 

trešajām personām – tikai pēc statūtu grozījumu redakcijas reģistrācijas 

biedrību un nodibinājumu reģistrā

7,69 līdz 12,54 EUR

Izmaksas var segt no 19.4. pasākuma

Pārstāvju lēmējinstitūcijas sēdes aprīlis/maijs

✓ Vērtēšanas komisijas nolikumi

✓ Iekšējās procedūras

✓ Pārsūdzību izskatīšanas kārtība

✓ SVVA stratēģijas grozījumu veikšana

✓ Apstiprina izpildinstitūcijas amatpersonas, kuras no 01.08.2018. kļūst 

par amatpersonām

Iesniedz  LAD precizētos dokumentus un  grozījumus SVVA stratēģijā līdz 7.jūnijam



Padomes struktūra, Regula 1303/2013  un   MK not.125

32.pants 2. punkts b)

• publisko un privāto sociālekonomisko interešu pārstāvji un kurās lēmumu pieņemšanas līmenī ne 

publiskām iestādēm, kā tās definētas saskaņā ar valstu noteikumiem, ne jebkurai atsevišķai interešu 

grupai nav vairāk kā 49 % balsstiesību;

• 6.3. tās lēmējinstitūcijā ir iekļauti pārstāvji, kas pārstāv lauksaimnieku (fizisku personu, kas darbojas 

jebkurā lauksaimniecības jomā, juridisku personu, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības 

jomā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauksaimnieku intereses), lauku sieviešu (sieviešu, kuru 

dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv lauku sieviešu 

intereses) un jauniešu (fizisku personu vecumā līdz 25 gadiem vai nevalstisko organizāciju, kas pārstāv 

jauniešu intereses) intereses.

Uzņēmēji

Nevalstiskās organizācijas



Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

Iedzīvotāju skaits 26746 (dati uz 2015.01.01.)
25625 (dati uz 2017.01.01.)

Teritorija 2016,61 km2

Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu, Pārgaujas novadu teritorijas



• Janvāris

• 17.01.-18.01. Mācību seminārs vietējo rīcības grupu pārstāvjiem par LEADER pieejas īstenošanu un 

administrēšanu. Viesu nams „Mauriņi”, Allažu pagasts, Siguldas novads;

• 10.01. Vidzemes VRG tikšanās Gulbenē, diskusija par SVVA stratēģiju ieviešanu, sadarbības stiprināšanu; 

• 27.01. Vidzemes lauku partnerības "Brasla" 10 darba gadu svinības.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā



• Februāris

• 13.02.-13.03. LEADER projektu 2. kārtas izsludināšana sabiedriskās nozīmes proj.103807 EUR iesniegti 29 p;

• 22.02. LEADER projektu vērtētāju apmācības, iepazīstināšana ar vērt. kritēriju piešķiršanas metodiku, Limbažu 

Filcs;

• Potenciālo projektu iesniedzēju konsultēšana;

• Marts

• 10.03. VRG grāmatvežu, finanšu vadītāju apmācības, Ozolnieki;

• 10.03-10.04. LEADER projektu 3. kārtas izsludināšana uzņēmējdarbības atbalstam 510529EUR, iesniegti 25p.;

• 22.03.; 30.03. semināri «LEADER programmas finansējuma iespējas Vidzemes lauku partnerības «Brasla» 

teritorijā», Limbaži, Aloja;

• Vērtēšanas komisijas darba organizēšana;

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā



• 29.03. Biedrības LLF kopsapulce, 

padomes vēlēšanas, Rīga

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā



• Aprīlis

• 12.04. biedrības Padomes sapulce, 2. kārtas sabiedriskas nozīmes 29 izvērtēto projektu apstiprināšana, virzīšana tālākai 

vērtēšanai uz LAD, Limbaži;

• Projektu vērtēšanas komisijas darba organizēšana.

• Maijs

• 10.05. biedrības Padomes sapulce, 3. kārtas uzņēmējdarbības atbalstam 25 izvērtēto projektu apstiprināšana, virzīšana 

tālākai vērtēšanai uz LAD, Limbaži;

• Biedrības padomes divi pārstāvji piedalījušies starptautiskā LEADER grupu sadarbības konferencē „LINC 2017”, kas 

norisinājās no 2017.g. 09.-11.maijam Luksemburgā.

• 30.05. ZM, LAD, VRG informatīvs seminārs par Starptautisko sadarbības projektu MK not. attiec./neattiec izm, Ozolnieki;

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā



Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

• Jūnijs

• 2.06. Siguldas un Cēsu LLKC rīkota diskusija par Lauku attīstībai svarīgu atbalsta instrumentu praktisku 

izveidi un ieviešanu, tikšanās ar ZM pārstāvjiem, Sigulda;

• 15.-18.06. 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments, Kandavā ar sešu VRG «Brasla» pārstāvju piedalīšanos;



• Jūlijs

• 04.07. LEADER programmā īstenots projekta «DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas 

«Avotiņi» kā starpsektorāla, integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā», uzraudzība, 

ekskursija, prezentācija.

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

20.07. ZM rīkotas gada balvas Sējējs 2017 komisijas uzņemšana Alojā, SIA Saldo I.M., Ungurpilī 

īstenoto LEADER projektu apskate.



• Augusts – atvaļinājums

• 02.08. Moldovas viesu uzņemšana VRG “Brasla” teritorijā, Limbaži, Straupe, Vaidava, Dikļi, tikšanās ar 

vietējiem uzņēmējiem;

• 24.-25.08. Paplašinātā LLF padomes sēde, par LEADER pieeju tagad un pēc 2020.g, KOLKA

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā



• Septembris

• 12.09. ZM,LAD,VRG seminārs Starpteritoriālo, starpvalstu sadarbības proj. MK not. prezentācija, Rīga;

• Starptautiskā sadarbības projekta INSPIRATOR tehniskā sagatavošanas atbalsta pieteikuma, iesniegšana; 

• 21.-22.09. Mācību seminārs vietējo rīcības grupu pārstāvjiem, 2 dalībnieki, Iecupes, Bauska

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

http://www.brasla.lv/event/lv/macibu-seminars-vietejo-ricibas-grupu-parstavjiem
http://www.brasla.lv/event/lv/macibu-seminars-vietejo-ricibas-grupu-parstavjiem


• Oktobris

• Izveidota apstiprināto LEADER projektu karte https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uc9gibt-

KIL1WlACMxcT0L7_aWo&ll=57.55981491505404%2C24.896276383670738&z=10

• Projektu uzraudzība 05.10.2017. Limbažu novadā un 11.10.2017. Alojas novadā  

http://www.brasla.lv/gallery/lv/uzraudziba-2017/ 

• 11.10. Diskusija «Godīgi par Eiropu: kas priecē, kas biedē, kas kaitina?», tikšanās ar politoloģi. I. Kažoku, 

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs „SALA“;

• 18.10. Limbažu LLKC, atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai, LEADER finansējuma 

piesaiste, Limbažu nov., Jūras iela 58;

• Iesniegts LAD starpteritoriāls sadarbības projekts starp 3 kaimiņu VRG «Salaca, Latvijas pērle no Burtnieka 

līdz jūrai» 

Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1uc9gibt-KIL1WlACMxcT0L7_aWo&ll=57.55981491505404,24.896276383670738&z=10
http://www.brasla.lv/gallery/lv/uzraudziba-2017/


Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

• Novembris

• 14.11. līdzdalība konferencē “Latvijas atbalsts Moldovas integrācijai ES: īstermiņa un ilgtermiņa 

perspektīvas Latvijas un Moldovas sadarbībai» ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga;

• 30.11. dalība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference 

«Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk», Valmiera, ViA; tikšanās ar ZBR pārstāvi par sadarbības 

projekta iespējam attīstot ZBR.



Vidzemes lauku partnerības «Brasla» darbība 2017.gadā

• Decembris

• 05.-06.12. Mācību seminārs vietējo rīcības grupu pārstāvjiem «Bioekonomikas veicināšanas iespējas 

vietējo partnerību teritorijā», piedalās 3 dalībnieki, Daugmale, Ķekavas novads;

• 13.12. Interaktīvs seminārs "Radošā NEdarbnīca - MANAI UN IDEJAS KONKURĒTSPĒJAI -

PARASTU LIETU NEPARASTS PIELIETOJUMS», V. Brakovska, Limbažu Galvenā bibliotēka;

• Galda kalendāra 2018.gadam izgatavošana, iekļaujot vietējo foto autoru darbus «Mēs TE dzīvojam»;

• 18.12.-18.01.2018. LEADER projektu konkursa 4. kārtas izsludināšana, projektu pieņemšana 

uzņēmējdarbības atbalstam 416325,29 EUR; 

Latvijas Lauksamniecības universitātes Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centra apmeklējums Jelgavā

http://www.brasla.lv/galleries/category/lv/galerijas/

http://www.brasla.lv/galleries/category/lv/galerijas/


Paldies par uzmanību!

L. Kārkliņa

Z.Jirgensone


