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I. Vispārējie nosacījumi 

 
1. Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” (turpmāk-Biedrība) Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai (turpmāk tekstā – ELFLA) projektu Vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā 

–Vērtēšanas komisija), tiek izveidota, saskaņā ar 2015.gada 10.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārība sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai”; 

 

2. ELFLA projektu Vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā 

iekļauto Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu projektu (turpmāk tekstā - 

ELFLA projekti) vērtēšanu un saturisko uzraudzību. 

 
II. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas izveidošanas nosacījumi 

 

3. ELFLA projektu vērtēšanas komisija: 

3.1. komisijas sastāvu veido Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla”  Padomes 

(turpmāk-Padome) locekļi un piesaistīti eksperti;  

3.2. personālo sastāvu apstiprina ar Padomes lēmumu. 

3.3.vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar Padomes lēmumu no ELFLA projektu 

vērtēšanas komisijas sastāvā esošajiem Padomes locekļiem 

4. Par ELFLA projektu vērtēšanas komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu 

atbild administratīvais vadītājs. 

 
III. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi, pienākumi un atbildība 

 

5. ELFLA projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:  
5.1. Izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA projektu atbilstību vietējai 

attīstības stratēģijai normatīvajos aktos noteiktajos termiņos; 

5.2. Veikt ELFLA projektu īstenošanas saturisko uzraudzību normatīvajos aktos noteiktajos 

termiņos; 

5.3. Periodiski novērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu. 

 

6. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:  

6.1. ELFLA projektu vērtēšanā: 

6.1.1 Normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanu un īstenošanu, un Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzstādītajiem sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības (LEADER pieejas) ieviešanas nosacījumiem, noteiktajai kārtībai veikt vietējās 

attīstības stratēģijas īstenošanas ELFLA projektu izvērtēšanu atbilstoši vietējā attīstības 

stratēģijā atbilstošai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem; 

6.1.2. Projektu pieteikumu izvērtēšanai ir noteikta sekojoša procedūra: 

 6.1.2.1.katru projekta pieteikumu vērtē trīs  projektu vērtēšanas komisijas locekļi. 

 6.1.2.2.Katrs projektu vērtētājs pirms katra projekta vērtēšanas aizpilda interešu 

deklarācijas veidlapu (Pielikums Nr.3); ieinteresētie komisijas locekļi nepiedalās projektu 

pieteikuma vērtēšanā. 

 6.1.2.3.Katrs projekta vērtētājs aizpilda projektu vērtētāja individuālo vērtējuma lapu, kurā 

norāda savu vērtējumu katram no stratēģijā noteiktajiem kritērijiem. Individuālās projektu 

vērtējuma lapas ar vērtētāja parakstu tiek pievienotas pie atzinuma. 

6.1.3. Pēc projektu izvērtēšanas izveidot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc 

iegūto punktu skaita; Projekta vērtējuma kopīgais punktu skaits tiek iegūts, saskaitot kopā 

visu projekta pieteikuma vērtētāju piešķirtos punktus.  
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6.1.4. Sagatavot atzinumu par katru izvērtēto projekta pieteikuma atbilstību, iesniedz to 

Padomei, kas pieņem galīgo lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. 

(Pielikums Nr. 1); Negatīva atzinuma gadījumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu; 

6.1.5. Atzinumus paraksta projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs. 

 

6.2. ELFLA projektu saturiskajā uzraudzībā un novērtējumā:  

6.2.1 Vismaz vienu reizi projektu īstenošanas laikā (vēlams vidus fāzē) veikt ELFLA projektu 

ieviešanas gaitas izvērtēšanu tā realizācijas vietā;  

6.2.2. Pēc projektu apsekošanas aizpildīt ELFLA projektu gaitas rezultātu novērtējuma 

formulāru (Pielikums Nr. 2); 

6.2.3.Pēc visu attiecīgās kārtas projektu realizācijas sagatavot informāciju Padomei par vietējās 

attīstības stratēģijas izpildes gaitu.  

 

7. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas atbildība:  

7.1. ELFLA projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas 

ievēro konfidencialitāti; 

7.2. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto 

kritēriju objektīvu izvērtēšanu, ko ELFLA projektu vērtēšanas komisijas locekļi apstiprina 

ar savu parakstu; 

7.3. ELFLA projektu vērtēšanas komisijas pieņemtam lēmumam ir rekomendējošs raksturs;  

8. Vērtēšanas komisijas locekļa individuālais vērtējums netiek izpausts. 
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Pielikums Nr.1 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu 

vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikumam  

 

Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
ELFLA projektu vērtēšanas komisijas 

 

 

Vieta___________       datums____________ 

 

ATZINUMS 
Par Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai 

attīstībai (Sabiedrības virzītas vietējā attīstība)”  iesniegtā projekta atbilstību „Vidzemes lauku 

partnerības „Brasla” vietējās attīstības stratēģijai 2014.-2020.gadam” 

 

Projekta pieteicēja un projekta rekvizīti: 

 
Atbalsta pretendenta ___________________________________________  

( Pilns nosaukums ) 

 
iesniegtais projekts _______________________________________________  
    (projekta nosaukums) 

 
 Nr. ___________________ ,  iesniegts _______________________________  

( VRG reģistra Nr. )     (datums, vieta) 

 
Vietējās attīstības stratēģijas Rīcībā ___________________________________  
       (Rīcības nosaukums) 

projektu konkursa _________ kārtā.  

 
ATZINUMS : 

 

Ir atbilstošs „Vidzemes lauku partnerības „Brasla” teritorijas attīstības stratēģijai 2014.-

2020.gadam.” 

  

Projekta pieteikums novērtēts ar ________( _____________________________ ) punktiem  

 

 

 

Nav atbilstošs „Vidzemes lauku partnerības „Brasla” teritorijas attīstības stratēģijai 2014.-

2020.gadam”.  

 

Neatbilstības pamatojums______________________________________________ 

 

 

PARAKSTS : (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja paraksts)  
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Pielikums Nr.2 
 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu 

vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikumam  
 

 

Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
ELFLA projektu vērtēšanas komisijas 

 

Projekta īstenošanas gaitas un rezultātu novērtējuma  

FORMULĀRS  

 

 

Projekta pieteicēja un projekta rekvizīti: 

 
Atbalsta pretendenta ___________________________________________  

( Pilns nosaukums ) 

 
iesniegtais projekts _______________________________________________  
    (projekta nosaukums) 

 
 Nr. ___________________ ,  iesniegts _______________________________  

( VRG reģistra Nr. )     (datums, vieta) 

 
Vietējās attīstības stratēģijas Rīcībā ___________________________________  
       (Rīcības nosaukums) 

projektu konkursa _________ kārtā.  

 

NOVĒRTĒJUMS  : 

 

1. Projekta kvantitatīvo rezultātu novērtējums : 

 

2. Projekta kvalitatīvo rezultātu novērtējums: 

 

3. Sasniegumu novērtējums pret projektā izvirzīto mērķi : 

 

4. Sasniegumu novērtējums pret izvirzītajiem uzdevumiem:  

 

5. Projekta ilgtspējas novērtējums: 

 

6. Projekta realizācijas gaitas un vadības novērtējums: 

 

 
PARAKSTS : (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja paraksts)  
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Pielikums Nr.3 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības projektu 

vērtēšanas un uzraudzības komisijas nolikumam  
 

 

Biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
ELFLA projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas dalībnieka 

 

 

INTEREŠU DEKLARĀCIJA 

Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā, 

vērtējot „Vidzemes lauku partnerības „Brasla” teritorijas attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” 

īstenošanas ietvaros iesniegto projektu 

__________________________________________________________________________________ 

     (projekta pieteicēja nosaukums ) 

__________________________________________________________________________  

     (projekta nosaukums). 

 

 

 

Datums. _________________________________     

 

Paraksts_______________________  /________________/  

 


