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Pielikums Nr.1 
 

Apstiprināts: 

 Aizkraukles rajona partnerības padomes sēdē 

 2015.gada 20.maijā, Aizkrauklē protokols Nr. 4 

 Grozījumi: 2017.gada 5.janvāra sēdē protokols Nr.1 

2018.gada 3.oktobra sēdē protokols Nr.6 

 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”  

Projektu vērtēšanas nolikums 

 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

Biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” teritorijas Latvijas Lauku attīstības 

programmas (LAP) 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai 

(sabiedrības virzīta vietējā attīstība) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

LEADER projektu vērtēšana. Aizkraukles rajona partnerības padome izvirza no sava vidus  

SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS KOMISIJU (turpmāk 

tekstā – SVVAS komisija) 

 

1. Stratēģijas komisija 

 

1.1. Stratēģijas komisiju no sava vidus izvirza un uz diviem gadiem apstiprina Partnerības 

padome. 

1.2. Stratēģijas komisija sastāv no pieciem (5) Padomes locekļiem, no kuriem ne vairāk kā 

divi pārstāv Partnerības teritorijas pašvaldības. 

1.3. Padomes priekšsēdētājs ir arī stratēģijas komisijas priekšsēdētājs. 

1.4. Stratēģijas komisijas tiesības un pienākumi:  

1.4.1. Pieņem lēmumus par projektu atbilstību SVVA stratēģijai; 

1.4.2. Sākotnējā lēmuma apstrīdēšanas gadījumā pārskata projekta vērtējumu.  

1.5. Stratēģijas komisijas sēdes sasauc tās priekšsēdētājs, katram stratēģijas loceklim nosūtot 

uzaicinājumu ne vēlāk kā 3 dienas pirms stratēģijas komisijas sēdes. 

1.6. Stratēģijas komisijas sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā trīs (3) no 

stratēģijas komisijas locekļiem. 

1.7. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir stratēģijas komisijas priekšsēdētājam. 

 

2. Projektu vērtēšana 

 

2.1. Stratēģijas komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā iekļauto Lauku 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu projektu (turpmāk ELFLA projekti) 

vērtēšanu. 

2.2. Stratēģijas komisijas skaitliskais sastāvs 5 cilvēki, ko nosaka Statūti un tos ieceļ 

Aizkraukles rajona partnerības Padome no sava vidus 21 cilvēks, kuri pārstāv visus 

novadus Aizkraukles rajona partnerības teritorijā. 
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2.3. Stratēģijas komisija apstiprina projektu izvērtēšanas ekspertus 3 cilvēku sastāvā. 

2.4. Stratēģijas komisijas uzdevums ir izvērtēt vietējas attīstības stratēģijas īstenošanas 

ELFLA projektu atbilstību vietējai attīstības stratēģijai. 

2.5. Vērtēšanas procesā stratēģijas komisija un eksperti var izbraukt, apskatot projekta idejas 

vietu un apmeklējot projekta iesniedzēju. 

2.6. Projekta vērtēšanas gaitā vērtētāju neskaidrie jautājumi tiek ziņoti Aizkraukles rajona 

partnerības administratīvai vadītājai un tiek lūgta papildus informācijas iesniegšana 

projekta pretendentam. 

 

3. Stratēģijas komisijas pienākumi: 

 

3.1. Ievērot MK noteikumus. 

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

iegūto punktu skaita. 

3.3. Negatīva lēmuma gadījumā lēmumā norādīt pamatotu noraidīšanas iemeslu. 

3.4. Lēmumus paraksta Stratēģijas komisijas priekšsēdētājs. 

 

4. Stratēģijas komisijas atbildība 

 

4.1. Stratēģijas komisija savā darbā pie projektu izvērtēšanas ievēro konfidencialitāti. 

4.2. Stratēģijas komisijas lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto kritēriju objektīvu 

izvērtēšanu, komisijas locekļi apstiprina ar savu parakstu. 

4.3. Projektu vērtēšanas ekspertiem par pieņemtajam lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. 

 

5. Interešu konflikts 

 

5.1. Visi  projektu eksperti un stratēģijas komisijas locekļi aizpilda interešu konflikta 

novēršanas deklarāciju. 

5.2. Gadījumā, ja Stratēģijas komisijas loceklim vai ekspertam, aizpildot interešu konflikta 

deklarāciju, pastāv interešu konflikts, viņš attiecīgo projekta pieteikumu nevērtē, un 

nevērtē arī visus attiecīgās kārtas konkrētajā rīcībā iesniegtos projektu pieteikumus. 

5.3. Katrs projekta vērtēšanas loceklis pirms projekta kārtas paraksta deklarāciju par 

informācijas neizpaušanu. 

 

Aizkraukles rajona partnerības 

Administratīvā vadītāja                                                                             Alda Paura                                          

 

Biedrība:          “Aizkraukles rajona partnerība” 

Kontakti:            Tālr.: 29487108, e-pasts: alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv 

Adrese:              Lāčplēša iela 1 – 37 kab., Aizkraukle, LV 5101 

Reģistrācijas      Nr. 40008066852 

 


