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BIEDRĪBAS Lauku partnerības „LIELUPE” 

 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas  

Jelgavas un Ozolnieku novados īstenošanas   
 

NOLIKUMS 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Nolikums izstrādāts saskaņā ar 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” un Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 

attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju". 

 

2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģijas (turpmāk – Vietējās attīstības stratēģijas) Jelgavas un Ozolnieku novados 

īstenošana: 

2.1. stratēģijas administratīvā vadītāja funkcijas, pienākumi un atbildība; 

2.2. stratēģijas finanšu vadītāja funkcijas, pienākumi un atbildība; 

2.3. biedrības padomes un padomes priekšsēdētāja funkcijas, pienākumi un 

atbildība; 

2.4. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas padomes (turpmāk- SVVA 

padome) funkcijas, pienākumi un atbildība; 

2.5. vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas komisijas funkcijas, pienākumi un 

atbildība. 

 

II. Vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un apstiprināšana 
 

3. Vietējās attīstības stratēģija tiek izstrādāta saskaņā ar 2015.gada 10.marta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.125 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” un 

vadlīnijām un ieteikumiem vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014-2020.gada 

plānošanas periodam. 

 

APSTIPRINĀTS 

Lauku partnerības „Lielupe” 

padomes sēdē 2018. gada 20. septembrī  
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4. Par vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanu atbildīgs ir stratēģijas administratīvais 

vadītājs. 

 

5. Vietējās attīstības stratēģiju apstiprina ar biedrības padomes lēmumu. 

 

III. Vietējās attīstības stratēģijas administratīvā vadītāja pienākumi, 

funkcijas un atbildība 
 

6. Iesniegt finansējuma sadales plānu par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā 

atbalsta apmēra sadalījumu pa vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.  

 

7. Nodrošināt publicitāti un sniegt vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem 

informāciju par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu. 

 

8. Izsludināt un organizēt atklātu projektu iesniegumu konkursa kārtas Vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanai. 

 

9. Organizēt projektu vērtēšanas komisijas darbu. 

 

10. Organizēt padomes un SVVA padomes darbu. 

 

11. Parakstīt SVVA padomes pieņemtos lēmumus un paziņot atbalsta pretendentiem par 

SVVA padomes pieņemtajiem lēmumiem. 

 

12. Laikus iesniegt Lauku atbalsta dienestā dokumentāciju, kas saistīta ar atklātu projektu 

iesniegumu konkursu. 

 

13. Nodrošināt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību. 

 

14. Uzkrāt datus par projektu ieviešanas gaitu, kā arī apkopot rādītājus un veikt to analīzi. 

 

15. Ierosināt un izdarīt grozījumus vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā, kā arī 

aktualizēt un papildināt vietējās attīstības stratēģiju. 

 

16. Novērtēt vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu (arī rīcību 

rezultātu) rādītāju izpildi. 

 

17. Atbilstoši kompetencei nodrošināt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kas saistītas 

ar lauku teritorijas attīstību un darbojas Latvijas Republikā vai starptautiskā mērogā. 

 

18. Nodrošināt vietējās rīcības grupas darbības publicitāti un veicināt tās atpazīstamību 

vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, kā arī starptautiskā līmenī. 

 

19. Laikus sagatavot ceturkšņu tāmes un pārskatus par vietējās rīcības grupas darbību, kā arī 

ikgadējo vietējās rīcības grupas darbības novērtējumu. 

 

20. Uzraudzīt un aktualizēt noslēgto līgumu izpildi vietējās rīcības grupas darbības sekmīgai 

nodrošināšanai. 

 

21. Nodrošināt potenciālajiem projektu iesniedzējiem regulāru apmācību, konsultācijas un 

seminārus par atbalstu iniciatīvām saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju. 
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22. Papildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas 

sekmīgai amata pienākumu pildīšanai. 

 

23. Sekot izmaiņām pasākumu darbību reglamentējošos normatīvajos aktos un atbilstoši 

kompetencei piedalīties to sagatavošanā. 

 

24. Sagatavot un publicēt uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus vai pastāvīgu projektu 

iesniegšanas procedūru, tostarp definēt atlases kritērijus. 

 

25. Atlasīt darbības un noteikt atbalsta summu, un — attiecīgā gadījumā — iesniegt 

priekšlikumus par atbilstības galīgo pārbaudi atbildīgajai struktūrai pirms 

apstiprināšanas. 

 

26. Stratēģijas administratīvais vadītājs ir atbildīgs par savu amata pienākumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; par vispārpieņemto ētikas normu 

ievērošanu, korektu uzvedību attiecībās ar apmeklētājiem un darba kolēģiem; par 

lietošanā nodoto inventāru un darbam saņemto materiālo līdzekļu saudzīgu, ekonomisku 

un atbilstošu izlietojumu. 

 

 

IV. Vietējās attīstības stratēģijas finanšu vadītāja pienākumi, 

funkcijas un atbildība 
 

27.  Nodrošināt vietējās attīstības stratēģijas finanšu vadību. 

 

28.  Piedalīties semināros un sniegt konsultācijas par projektu iesniegumu sagatavošanu 

vietējām iniciatīvas grupām. 

 

29. Piedalīties projektu ieviešanas uzraudzības veikšanā, konsultēt projektu īstenotājus 

grāmatvedības kārtošanas jautājumos, nepieciešamo rēķinu un līgumu sagatavošanā. 

 

30. Sniegt ierosinājumus stratēģijas administratīvajai vadītājai darba organizācijas, 

kvalitātes un efektivitātes uzlabošanai. 

 

31. Saņemt darba pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju un iepazīties ar 

dokumentāciju, kas attiecas uz tiešo darba pienākumu veikšanu. 

 

32. Atbilstoši kompetencei pārstāvēt biedrības intereses valsts pārvaldes iestādēs un 

nevalstiskajās organizācijās, kā arī starptautiskajos pasākumos.  
 

33. Stratēģijas finanšu vadītājs ir atbildīgs par savu amata pienākumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām; par vispārpieņemto ētikas normu 

ievērošanu, korektu uzvedību attiecībās ar apmeklētājiem un darba kolēģiem; par 

lietošanā nodoto inventāru un darbam saņemto materiālo līdzekļu saudzīgu, ekonomisku 

un atbilstošu izlietojumu. 

 

V. Biedrības padomes un padomes priekšsēdētāja pienākumi, 

funkcijas un atbildība 
 

34. Apstiprināt Vietējās attīstības stratēģiju, ka arī lemt par nepieciešamību Vietējās 

attīstības stratēģiju aktualizēt vai papildināt. 
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35. Darbību atlasē nodrošināt saskaņotību ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, 

nosakot minēto darbību prioritāti pēc to ieguldījuma stratēģijas mērķu sasniegšanā. 

 

36. Apstiprināt vērtēšanas komisijas sastāvu. 

 

37. No padomes locekļu vidus iecelt  SVVA padomi ne mazāk kā 3 cilvēku sastāvā nākošajā 

dienā pēc projektu iesniegumu pieņemšanas. 

 

38. Padomes priekšsēdētājs vada SVVA padomes darbu un izskata atbalsta pretendentu 

iesniegumus par SVVA padomes lēmumu apstrīdēšanu.  

 

39. Ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā kādā no vietējās attīstības stratēģijas sadaļā 

"Rīcības plāns" ietvertajām rīcībām projektu iesniegumus iesniedz par mazāku summu 

nekā izsludinātais atbalsta apmērs, padome var lemt par atlikušā finansējuma daļas 

pārcelšanu uz citu rīcību, kurā projektu iesniegumi ir iesniegti par lielāku summu nekā 

pieejamais atbalsta apmērs, nepārsniedzot vietējās attīstības stratēģijas sadaļā "Finanšu 

sadales plāns" atbilstošajam mērķim noteikto atbalsta apmēru, vai atlikušā finansējuma 

daļu pārceļ uz nākamo projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu. 

 

VI. SVAA padomes pienākumi, funkcijas un atbildība 
 

40. SVAA padomes locekļi paraksta interešu deklarāciju (pielikums Nr.1), apliecinot, ka 

lēmuma pieņemšanā tiek ievērotas MK noteikumu Nr. 125 47.2. apakšpunkta prasības 

un tiek ievērotas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 

prasības. 

41. SVAA padome, balstoties uz vērtēšanas komisijas iesniegtajiem projektu iesniegumu 

vērtēšanas rezultātiem, mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa 

beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc 

katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai šādā kārtībā: 

 

41.1. projektu, kas neatbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai 

rīcībai, tālāk nevērtē, un SVVA padome pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu; 

 

41.2. projektam, kas atbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai 

rīcībai, piešķir punktus atbilstoši Vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu 

vērtēšanas kritērijiem; 

 

41.3. katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai atsevišķi 

izveido projektu sarakstu, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Ja vairāki 

projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk 

punktu par vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem; 

 

41.4. pieņem lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, ja tas 

saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir 

pietiekams publiskais finansējums. 

 

41.5. pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, ja projekts ir saņēmis vismaz 

minimālo punktu skaitu, bet piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai 

attiecīgajā kārtā nav pietiekams. Lēmumu var pārskatīt, ja atbrīvojas publiskais 
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finansējums, vai SVVA padome pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu citam 

projekta iesniegumam, kas konkrētajā rīcībā ieguvis lielāko punktu skaitu. 

   

41.6. SVVA padome lēmumu par projekta noraidīšanu, kas neiegūst minimālo punktu 

skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un kam piešķirtais punktu skaits publiskā 

finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, pieņem divu mēnešu laikā pēc 

projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 

30 kalendāra dienām, pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām. 

 

42. Lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību Vietējās attīstības stratēģijai un par publiskā 

finansējuma pietiekamību paraksta Vietējās attīstības stratēģijas administratīvais vadītājs 

un paziņo par to atbalsta pretendentiem.  

 

43. SVVA padomes lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot 

iesniegumu Vietējās rīcības grupas padomes priekšsēdētājam Vietējās rīcības grupas 

padomes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā. 

 

VII. Vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas komisijas pienākumi, 

funkcijas un atbildība 
 

44. Vietējās attīstības stratēģijas vērtēšanas komisiju izveido un apstiprina ar padomes 

lēmumu. 

 

45. Izmaiņas vērtēšanas komisijas sastāvā apstiprina ar padomes lēmumu. 

 

46. Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanas tiek 

veidotas 2 vērtēšanas komisijas, viena projektu iesniegumu izvērtēšanai, kas iesniegti 

aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (turpmāk – Uzņēmējdarbības 

projektu vērtēšanas komisija) un otra projektu iesniegumu izvērtēšanai, kas iesniegti 

aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (turpmāk – Sabiedrisko aktivitāšu un 

pakalpojumu vērtēšanas komisija).  

 

47. Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisija sastāv no 5 cilvēkiem, no kuriem 2 ir 

biedrības padomes locekļi un 3 pieaicināti eksperti, kuriem ir pierādāma atbilstoša 

kompetence projektu vērtēšanas veikšanai. 

 

48. Sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu vērtēšanas komisija sastāv no 5 cilvēkiem, no 

kuriem 3 ir biedrības padomes locekļi un 2 pieaicināti eksperti, kuriem ir pierādāma 

atbilstoša kompetence projektu vērtēšanas veikšanai. 

 

49. Katram projekta iesniegumam obligāti ir vismaz 3 vērtējumi.  

 

50. Vērtēšanas komisijas locekļi darbu uzsāk nākošajā dienā pēc atbalsta pieteikumu 

saņemšanas, iepazīstoties ar iesniegto atbalsta pieteikumu sarakstu, īpaši atbalsta 

pieteikuma iesniedzējiem, tādējādi secinot vai ir iespējams interešu konflikts attiecībā uz 

kāda atbalsta pieteikuma vērtēšanu.  

 

51. Vērtēšanas komisijas locekļi paraksta interešu deklarāciju (pielikums Nr.2), aizpildot 

sadaļu A, vai sadaļu B.  Ja vērtēšanas komisijas loceklis ir parakstījis sadaļu B, kurā tiek 

norādīts projekta iesniedzējs, uz kura projektiem pastāv interešu konflikts, tad vērtēšanas 

komisijas loceklis nepiedalās tās rīcības projektu vērtēšanā, kur iesniegts projekta 

iesniegums, uz kuru norādīta interešu konflikta iespējamība. 
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52. Vērtēšanas komisijas loceklis vērtēšanas laikā var uzdot jautājumus vai lūgt precizēt 

atbalsta pieteikumā norādīto informāciju par to informējot administratīvo vadītāju. 

Papildu informāciju var pieprasīt 5 darba dienu laikā no vērtēšanas uzsākšanas.  

 

53. Ja papildu informācija tiek pieprasīta, tad administratīvais vadītājs to nosūta atbalsta 

pretendentam, kurš papildu informāciju sagatavo 5 dienu laikā. Administratīvais vadītājs 

atbalsta pretendenta iesniegto papildu informāciju elektroniski nosūta visiem vērtēšanas 

komisijas locekļiem, kas piedalās konkrētā atbalsta pieteikuma vērtēšanā. 

 

54. Uzņēmējdarbības projektu izvērtēšanai un papildu informācijas iegūšanai var tikt  

organizēta iesniegto projektu prezentācija, kurā piedalās vērtēšanas komisijas un 

padomes pārstāvji. 

 

55. Vērtēšanas komisijas loceklis līdz pakalpojuma līgumā noteiktajam datumam veic 

atbalsta pieteikuma izvērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un aizpilda vērtēšanas 

formulārus katram projekta. Pie katra vērtēšanas kritērija rakstot komentārus, maksimālā 

punktu samazināšanas gadījumā vērtēšanas locekļa komentārs ir obligāts.  

 

56. Pakalpojuma līgumā noteiktajā datumā vērtēšanas komisijas loceklis iesniedz 

administratīvajam vadītājam parakstītus formulārus katram projektam.  

 

57. Vērtēšanas komisijas locekļiem ir jāpiedalās padomes sēdē, kur tiek apstiprināts un 

sarindots atbalsta pieteikumu saraksts.  

 

VIII. Vietējās attīstības stratēģijas uzraudzība un novērtēšana 
 

58. Stratēģijas administratīvajam vadītājam un padomei ir pienākums uzraudzīt sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģijas un atbalstīto darbību īstenošanu un veikt vietējās 

attīstības stratēģijā saistītas īpašas novērtēšanas darbības.  

 

59. Stratēģijas administratīvais vadītājs un padome nodrošina publicitāti un sniedz vietējās 

rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotājiem informāciju par vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanu. 

 

60. Katru gadu līdz otrā ceturkšņa beigām stratēģijas administratīvais vadītājas un padome 

novērtē vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu, arī rīcību 

rezultātu, rādītāju izpildi un savu darbību iepriekšējā gadā, kā arī iesniedz Lauku atbalsta 

dienestā novērtējumu un publicē to vietējās rīcības grupas tīmekļa vietnē. 

 

61. Stratēģijas administratīvais vadītājs un padome ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. 

decembrim un novērtē vietējās attīstības stratēģijas rīcību rezultātu rādītāju izpildi, 

publiskā finansējuma izlietojumu un tā ietekmi uz mērķu un rezultātu sasniegšanu. 

Starpposma novērtējumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. 

februārim; 

 

Lauku partnerība „Lielupe” valdes priekšsēdētāja   Līga Švānberga 



 7 

 

 

 

Biedrības Lauku partnerība „Lielupe”  

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas  

SVVA padomes locekļu 
 

INTEREŠU DEKLARĀCIJA 

 

Vārds, uzvārds:  

 

Organizācija, amats:  

 

Konkursa nosaukums, uz kuru 

attiecas finansējuma piešķiršana: 

 

 

 

 

A Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ es, personīgu motīvu vadīts 

(a), varētu būt ieinteresēts (-a) konkursa rezultātos par labu kādam pretendentam un 

kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. 

 

 Datums:________________________ 

 

 Paraksts:________________________ 

 

 

PIELIKUMS NR.1.  
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Biedrības Lauku partnerība „Lielupe”  

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas  

vērtēšanas komisijas locekļu 
 

INTEREŠU DEKLARĀCIJA 

 

Vārds, uzvārds:  

Organizācija, amats:  

Konkursa nosaukums, uz kuru 

attiecas finansējuma piešķiršana: 

 

 

A Apliecinu, ka man nav tādu apstākļu, kuru dēļ es, personīgu motīvu vadīts 

(a), varētu būt ieinteresēts (-a) konkursa rezultātos par labu kādam pretendentam un 

kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. 

 

 Datums:________________________ 

 

 Paraksts:________________________ 

 

 

B Informēju, ka man ir apstākļi, kuru dēļ es varētu nonākt interešu konfliktā un 

kuri varētu ietekmēt manu objektivitāti lēmumu pieņemšanā: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

 (papildus informācija par apstākļiem, kas veido interešu konfliktu)  

 

Datums:  

 

Paraksts:________________________ 
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