
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 
 

Izslēdzošais kritērijs visām rīcībām 
 

 
1.1. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrāde, ar lauksaimniecību nesaistīta ražošana un pakalpojumi” 

Maksimālais punktu skaits 31.5, jaunajam uzņēmējam 33.5, t.sk. administratīvie kritēriji. Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, - 17 
punkti. 
 
Administratīvie kritēriji. Skaita kopā ar kvalitatīvajiem kritērijiem. Vērtē administratīvais vadītājs. 

 
Specifiskie kritēriji. Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu un pozitīvu vērtējumu. Vērtē administratīvais vadītājs.  
Iegūtos punktus izsaka kā otro ciparu aiz komata. 

Projekts atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcību plānā iekļautai 

attiecīgai rīcībai 

 

1. Projekts atbilst SVVA stratēģijas 

mērķim un rīcību plānā iekļautai 

attiecīgai rīcībai 

Jā - atbilst 

Nē - neatbilst, tālāk 

nevērtē 

Izvērtē projekta mērķi, plānotās iegādes un citu informāciju 
projekta iesniegumā, atbilstību MKN Nr.590 

1. Iesniegti visi ar projekta 
iesniegumā plānotajām 
aktivitātēm saistītie 
pavaddokumenti.  

2 Ja projektā plānota būvniecība, 2 punktus saņem abos gadījumos: atbilstoši MK noteikumu Nr.590 43.5. 
punktam, dokumentus, kas apliecina būvniecību, iepirkuma procedūras dokumentus vai piedāvājumu 
salīdzinājumu konkrētai iegādei un nomas līgumu uz 7 gadiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 
sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
vai, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums, kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu. 

2. Projekta apraksts 
iekļaujas projekta 
iesnieguma veidlapā. 

1 Informācija, kas nepieciešama projekta izvērtēšanai, atrodas projekta iesnieguma veidlapā. Papildu 
 Word dokuments ir iesniegts gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapā nav vietas informācijai. Papildu 
Word dokuments neatkārto informāciju, kas jau atspoguļota projekta iesnieguma veidlapā. 

solis   

1. Projektu iesniedzis jaunais uzņēmējs, 1 punkts. Ja punktu skaits pēc šī vērtējuma projektiem vairs nav vienāds, tālāk nevērtē. 0,01 



 
 

1.4. „ Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūrisma programmu izveidei un esošo attīstībai.” 
Maksimālais punktu skaits 30.5, t.sk. administratīvie kritēriji. Minimālais punktu skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu, – 17 punkti. 

                                                      
1 Projekta aprakstā ir sniegts skaidrojums kritērijam, parādot projekta rezultātā radīto. Vispārīgi teorētiski apraksti - 0 punktu. 

2. Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projektam, kam 13.kritērijā  “Pārstrādā MNF teritorijā pašu saražotu 
lauksaimniecības produktu” saņemts maksimālais punktu skaits, 1 punkts. Ja punktu skaits pēc šī vērtējuma projektiem vairs 
nav vienāds, tālāk nevērtē. 

0,01 

3. Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, tad projekta iesniedzējs ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu (B.9.1.) saņem 1 
punktu.  
Ja vairāk kā diviem projektiem ir vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu (skaitli veido kopējais vienādu vērtējumu saņēmušo 
projektu skaits) saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši 
samazinošā secībā. 

0,03 
0,02 
0,01 

 Kvalitatīvie kritērijs1  “1”un “0” vērtētāja komentārs ir obligāts. 

Nr. 
p.k
. 

Kritēriju grupa Kritērijs 
Punkt
i 

Projekta 
iesniegum
a sadaļa 

Vadlīnijas 

1.  

Fiziskas personas deklarētā dzīves vieta atrodas MNF 
teritorijā. 

Jā - 2 
Nē - 0 

Iesniedz 
deklarētās 
dzīvesviet
as izdruku 

Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus. 
 
Iesniedz deklarētās dzīvesvietas izdruku.  
Ja fiziska persona nav iesniegusi PMLP vai pašvaldības izziņu 
vai izdruku, tiek piešķirti 0 punkti. 
 
Ja fiziska persona deklarēto dzīves vietu norāda MNF 
teritorijā, tā  saņem 2 punktus.  Saimnieciskā darbība 
jāreģistrē MNF teritorijā. 
MNF teritorijā deklarētās un reģistrētās adreses MNF 
teritorijā saglabājas visu uzraudzības laiku. 
 

Juridiskas personas īpašnieka/u deklarētā dzīves 
vieta atrodas MNF teritorijā. 

2.  Dzīvesvieta MNF teritorijā reģistrēta vismaz 6 
mēnešus pirms kārtas izsludināšanas. 

Jā - 
0.5 

Informācij
a 

Kritērijā saņem 0.5 vai 0 punktus. 
 



Nē - 0 deklarētās 
dzīvesviet
as izdrukā 

3.  

Juridiskās personas adrese ir reģistrēta MNF 
teritorijā. 

Jā - 2 
Nē - 0 

Informācij
apubliskaj
ās datu 
bāzēs 

Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus. 
 
Juridiskām personām juridiskā adrese un fiziskām personām  
saimnieciskās darbības veikšanas vieta reģistrēta MNF 
stratēģijas darbības teritorijā – 2 punkti. 
Ja fiziska persona deklarēto dzīves vietu norāda MNF 
teritorijā, tā  saņem 2 punktus.  Saimnieciskā darbība 
jāreģistrē MNF teritorijā. 
MNF teritorijā deklarētās un reģistrētās adreses MNF 
teritorijā saglabājas visu uzraudzības laiku. 
 
MNF teritorijā deklarētās un reģistrētās adreses MNF 
teritorijā saglabājas visu uzraudzības laiku. 

4.  Pieredze.  
Tūrisma 
pakalpojumu 
jomā. 

 
Pretendentam ir pieredze tūrisma 
pakalpojumu nozarē.  
 

2 

Informācij
a A, A.1. 
daļā 
 

Vērtējot 3.kritēriju, pretendents var saņemt 2, 1 vai 0 
punktus. 
 
Informācija par pieredzi aprakstīta A daļā. 
2 punktus saņem, ja uzņēmums sniedz tūrisma 
pakalpojumus. 
Aprakstīts, kad uzņēmums dibināts, kādus tūrisma 
pakalpojumus sniedz.  Apraksts parāda, ka iesniedzējam ir 
pietiekama pieredze tūrisma pakalpojumu jomā un 
uzņēmuma vadībā, lai pēc projekta īstenošanas tūrisma 
pakalpojums veiksmīgi darbotos. 
 
1 punktu saņem, ja pretendentam ir cita uzņēmējdarbības 
pieredze, uzņēmuma vadītāju pieredze. Pieredze darbā 
tūrisma jo vai ir izglītība, kas saistīta ar tūrisma nozari vai ir 

 
Projektu iesniedz pretendents ar 
pieredzi uzņēmējdarbībā, kas nav 
saistīta ar tūrisma nozari.  
 

1 

Pretendenta līdzšinējā darbība 
nav aprakstīta vai darbība līdz šim 
nav notikusi. 
 

0 



izglītība komerczinībās. Nosaukta izglītības iestāde un iegūtā 
specialitāte. 
 
Ja ir kādi riski, kuru dēļ projekta rezultāts varētu nedarboties, 
vērtētājs to komentē un liek zemāku vērtējumu. 
 

5.  Saņemtais 
publiskais 
finansējums. 

Līdzšinējais LEADER atbalsts. 
Iesniedzējs nav saņēmis 
finansējumu 2007.-2013.gada 
plānošanas periodā un ar 
2016.gadu arī jaunajā 2014.-
2020.periodā iepriekš notikušās 
projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtās. 

Jā - 4 
Nē - 0 

MNF datu 
bāze 

Kritērijā saņem 4 vai 0 punktus. 
Informācija A daļā un no MNF datu bāzes. 
 
Administratīvais vadītājs, pirms projekta nodošanas 
vērtēšanai, sagatavo informāciju par citiem īstenotiem 
LEADER projektiem - mērķis, finansējums, ja mērķis vispārīgs, 
iegādes un citu skaidrojumu, kas tiek ierakstīts vērtēšanas 
kritēriju komentāru daļā. Lēmumu pieņem vērtētājs. 

6.  Projekta mērķis Projekta mērķī nosaukts 
attīstāmais tūrisma pakalpojums. 

Jā - 2 
Nē - 0 

B.1. Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus. 
Mērķis izteikts vienā teikumā. 
Mērķis atspoguļo projekta rezultātā radītās izmaiņas un 
attīstāmo tūrisma pakalpojumu. 
 
Ja mērķī nav norādīts tūrisma pakalpojums, kritērijā tiek 
piešķirti 0 punkti. 
 
Projekta pieteikumā sniegtā informācija pamato un skaidro 
mērķi. Arī vērtējot projektu, katrā kritērijā jāskatās, vai tiek 
sasniegts projekta mērķis un vai nav  risku tā sasniegšanai. 

7.  Vieta tirgū un 
konkurētspēja. 

Pamatojoties uz tirgus analīzi un 
konkurentu novērtējumu, ir 
aprakstīta produkta/pakalpojuma 
vieta tirgū, konkurētspēja.  

2 

B.2.3. Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus. 
 
Ir paskaidrota teritorija, kurā tiks pārdots pakalpojums. Tie 
būs, piem., jauni tirgi vai jauna pakalpojuma pārdošana 
esošajiem klientiem. Aprakstīta esošā un nākotnē plānotā 
uzņēmuma pozīcija tirgū. Raksturoti konkurenti un 

Pamatojoties uz tirgus analīzi un 
konkurentu novērtējumu, ir daļēji 

1 



aprakstīta produkta/pakalpojuma 
vieta tirgū, konkurētspēja. 

salīdzinātas atšķirības vai priekšrocības. Cita attīstāma 
tūrisma pakalpojuma vietu tirgū raksturojoša informācija.  
 
Ja vērtētāja rīcībā ir cita informācija, tas sniedz skaidrojumu, 
faktus un var likt vērtējumu “1” vai “0”. 

Nav veikta tirgus analīze un 
konkurentu novērtējums, nav 
aprakstīta produkta/pakalpojuma 
vieta tirgū. 

0 

8.  

Attīstāmā 
tūrisma 
pakalpojuma 
apraksts. 

Detalizēti aprakstīts sniegtais 
pakalpojums. Ir paskaidrota tā 
unikalitāte. 

2 

B.2.2., 
B.2.3.  
vai B.2.7. 

Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus. 
 
Raksturots tūrisma pakalpojums, kuru attīsta projekta 
ietvaros. Aprakstā var ietvert: patērētāja vajadzības, 
pakalpojuma īpašības, kvalitāti, prognozēto cenu, 
izplatīšanas veidu, apkalpošanu. 
 
Ja vērtētāja rīcībā ir cita informācija, tas sniedz skaidrojumu, 
faktus un var likt vērtējumu “1” vai “0”. 
 

Daļēji aprakstīts pakalpojums.  1 

Sniegtā pakalpojuma apraksts ir 
vājš  vai apraksta nav. 

0 

9.  

Investīciju 
pamatotība. 

Visas plānotās investīcijas 
nodrošina projekta mērķa 
sasniegšanu. 
Pēc projekta beigām ir viss 
vajadzīgais rezultāta darbības 
uzsākšanai. 
Iesniegta skice - vizualizācija, kas 
atspoguļo būvniecības gala 
rezultātu vai iegādāto 
pamatlīdzekļu izvietojumu telpā.  
Ja iegādātais pamatlīdzeklis netiek 
uzstādīts stacionāri, var 
neiesniegt. 

2 

B.1., 
B.2., 
B.8., 
A.2.skice 
 

Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus. 
 
Šajā kritērijā salīdzina projekta rezultātā veiktās iegādes ar 
projekta mērķī plānotajām aktivitātēm. 
B.8. norādītas iegādes, B.2.1. aprakstīts to pamatojums (kādu 
vajadzību, kādu problēmu risina attiecīgā iegāde), A.2. 
nosaukti esošie pamatlīdzekļi un ēkas. 
Projekta iesniedzējam ir viss vajadzīgais, lai pēc projekta 
īstenošanas notiktu tūrisma pakalpojumu sniegšana. 
Būvniecības gadījumā un stacionāri uzstādāmu 
pamatlīdzekļu gadījumā iesniedz skici, kurā redzama telpa un 
pamatlīdzekļu izvietojums telpā. Skice ļauj vērtētājiem labāk 
izprast projekta rezultātu. To brīvā formā var sagatavot un 
apliecināt projekta iesniedzējs. 
 

Investīciju nepieciešamības 
pamatojums ir vispārīgs.  

1 



Nav pamatota investīciju 
nepieciešamība projekta mērķa 
sasniegšanai vai ir investīcijas, kas 
nesasniedz projekta mērķi.  

0 

Nav iesniegta skice vai B.6.1. daļēji paskaidrota B.8., B.9. 
veikto iegāžu vajadzība un funkcijas – 1 punkts.  
Ja piepildās abi punkti – 0. 
 
Ja projekta vērtētājs uzskata, ka nav viss nepieciešamais 
projekta darbības uzsākšanai, tas sniedz skaidrojumu, un 
vērtējums var būt 0 punktu. 
 

10.  

Izmaksu 
samērīgums. 

 
Konkrēti un detalizēti aprakstītas 
un skaitļos izteiktas projektā 
plānotās iegādes. Specifikācijas 
apraksts pamato atbilstību starp 
projekta rezultātu/iegādēm un 
izmaksu lielumu.  
 

2 

B.8.;  
B.10., 
C.1., 
C.2. 
 

Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus. 
 
Šajā kritērijā salīdzina projekta rezultātu pret pieprasīto 
publisko finansējumu (B.8.tabulā  8.kolonna).   
B.9. un B.8. norādītas iegādes, to pamatojums aprakstīts 
B.6.1. 
C daļā ir redzamas nozarē, kurā īsteno projektu, radītās 
izmaiņas, piem., nodarbinātība;  ieņēmumi no pakalpojuma 
ir atspoguļoti uzņēmuma naudas plūsmā. 
Ja tiek veikta būvniecība, ir norādīti kvadrātmetri, veicamie 
darbi, kas raksturo būvniecības izmaksas, piem., vēsturiskai 
ēkai liek dakstiņu jumtu; siltina un pārbūvē ēku, kas celta ap 
1980.gadu; u.c.  
 
Projektā aprakstītie būvniecības darbi atbilst MKN 590 28.2. 
punktam. Citi būvniecības vai būves uzturēšanas veidi nav 
LEADER projekta attiecināmās izmaksas. 
Pamatlīdzekļiem norādītas jaudas, izmēri, materiāls, citi 
rādītāji, kas raksturo iekārtas.  Ir apraksts par ieguvumiem no 
pamatlīdzekļa iegādes. 
Paskaidrotas arī citas B.9. norādītās izmaksas.  
Aprakstā ir skaidri saprotamas visas iegādes. 
 

 
Daļēji aprakstītas un skaitļos 
izteiktas projektā plānotās 
iegādes. Specifikācijas apraksts 
daļēji pamato atbilstību starp 
projekta rezultātu/iegādēm un 
izmaksu lielumu.  
 

1 

 
Nav aprakstītas un skaitļos 
izteiktas projektā plānotās 
iegādes. Specifikācijas apraksts 
nepamato atbilstību starp 
projekta rezultātu/iegādēm un 
izmaksu lielumu. 
 

0 



Ja vērtētājs uzskata, ka pieprasītais finansējums ir nesamērīgi 
liels pret iegūto pakalpojumu vai ražošanas apjomu, ieguldītā 
finansējuma atgūšanu (C daļa), vērtējumā var likt 0 punktu. 
 

11.  Tūrisma 
pakalpojuma 
mērķauditorija. 

Detalizēti aprakstīta 
mērķauditorija. Ir saprotams, kā 
projekta rezultāts palielina 
apmeklētāju skaitu. 

2 

B.2.2.  
vai B.2.7. 

Kritērijā saņem 2, 1 vai 0 punktus. 
 
Projekta informācijā redzams, ka ieguldījumu rezultātā 
auditorija pieaug, auditorija ir pietiekama, auditorija ir 
paskaidrota. 
Apmeklētāji ir tiešie labuma guvēji, kas izmanto pretendenta 
sniegtos tūrisma pakalpojumus. Piem., iegādātas laivas, ir 
paskaidrots, par cik cilvēkiem gadā tas varētu palielināt 
tūrisma pakalpojumu sniegšanas skaitu. 
Facebook skatījumi nav tiešie labuma guvēji. 
 

Vispārīgi aprakstīta 
mērķauditorija. Aprakstā daļēji 
pamatots, kā projekta rezultāts 
palielina apmeklētāju skaitu. 

1 

Nav aprakstīta mērķauditorija.  
Apmeklētāju skaits nepalielinās. 0 

12.  

Jauninājums 
MNF teritorijā.  
 

 
Ieviestais tūrisma pakalpojums ir 
jauninājums MNF teritorijā. 
 
 

2 

B.7.;  
B.7.1.  
 

Kritērijā saņem 2 vai 0 punktus. 
 
Atbilstoši MNF stratēģijai jauninājums teritorijā ir:  
pakalpojums ar jaunu saturu, kas pieejams teritorijā, t.sk. 
varietātes; 
jauna tehnoloģija, kas palielina darba ražīgumu, pakalpojuma 
kvalitāti;  
inovatīva tehnoloģija ir tehnoloģija, kas palielina darbinieku 
darba samaksu;  
efektivitāti veicinoša sadarbība kopprojektā, kurā iesaistīti 
MNF teritorijā reģistrēti uzņēmumi. 
 

Ieviestais tūrisma pakalpojums 
nav jauninājums. 

0 

13.  Sadarbība ar 
tūrismu saistītu 
institūciju. 

Atbalsta saņēmējs kā tūrisma 
pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts 
ar tūrismu saistītas institūcijas 
tīmekļa vietnē. Nosaukta 

2 

B.2.7.  Kritērijā saņem 3, 2, 1 vai 0 punktus. 
 
MK noteikumu Nr.590 541. punkts nosaka, kas atbalsta 
saņēmējs, kas, īstenojot projektu, izveido jaunu tūrisma 



 
Administratīvie kritēriji. Skaita kopā ar kvalitatīvajiem kritērijiem. Vērtē administratīvais vadītājs. 

 
Specifiskie kritēriji. Piemēro, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu un pozitīvu vērtējumu. Vērtē administratīvais vadītājs.  
Iegūtos punktus izsaka kā otro ciparu aiz komata. 

organizācija un vietnes adrese, 
aprakstīts sadarbības laiks. 

pakalpojumu, līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā un turpmāk visā 
projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma 
pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomu saistītas 
institūcijas tīmekļvietnē. 
Lai nodrošinātu ar LEADER finansējuma atbalstu attīstītā 
pakalpojuma pieejamību, arī esošajiem tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem jābūt reģistrētiem ar tūrisma jomu saistītas 
institūcijas tīmekļvietnē. 
Ar tūrisma jomu saistīta institūcija var būt Madonas un 
Varakļānu novada tūrisma informācijas centrs (TIC). 
2 punktus saņem, ja izpildītas visas prasības, kas norādītas 
pret vērtību “2”. 
 Papildus 1 punktu saņem, ja pretendents iesniegumā ir 
norādījis saiti uz novada administrēto mājas lapas sadaļu 
Tūrisms, piem., visitmadona.lv. MNF atbalsts vietējiem 
uzņēmējiem. 
1 punkts, ja norādīta ar tūrismu saistītas institūcijas tīmekļa 
vietne, kurā publicēs izveidoto pakalpojumu.  

Informācija par pretendentu ir 
iekļauta www.visitmadona.lv vai  
www.varaklani.lv/turisma-
informacijas-centrs 

1 

Atbalsta saņēmējs  kā tūrisma 
pakalpojumu sniedzējs  pēdējā 
maksājuma pieprasījuma 
iesniegšanas brīdī ir iekļauts ar 
tūrismu saistītas institūcijas 
tīmekļa vietnē. Nosaukta 
organizācija un vietnes adrese. 

1 

Nav nosaukta organizācija un 
vietnes adrese vai nav saistības ar 
tūrisma jomu, 
reģistrējies/publicējies pirms 
projekta iesniegšanas. 

0 

1. Iesniegti visi ar projekta 
iesniegumā plānotajām 
aktivitātēm saistītie 
pavaddokumenti.  

2 Ja projektā plānota būvniecība, 2 punktus saņem abos gadījumos: atbilstoši MK noteikumu Nr.590 43.5. 
punktam, dokumentus, kas apliecina būvniecību, iepirkuma procedūras dokumentus vai piedāvājumu 
salīdzinājumu konkrētai iegādei un nomas līgumu uz 7 gadiem iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 
sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
vai, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums, kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu. 

2. Projekta apraksts 
iekļaujas projekta 
iesnieguma veidlapā. 

1 Informācija, kas nepieciešama projekta izvērtēšanai, atrodas projekta iesnieguma veidlapā. Papildu 
 Word dokuments ir iesniegts gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapā nav vietas informācijai. Papildu 
Word dokuments neatkārto informāciju, kas jau atspoguļota projekta iesnieguma veidlapā. 

http://www.visitmadona.lv/


 
 

solis   

1. Projektu iesniedzis jaunais uzņēmējs - 1 punkts. Ja punktu skaits pēc šī vērtējuma projektiem vairs nav vienāds, tālāk nevērtē. 0,01 

2. Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, vērtē projektus, kam ir vienāds punktu skaits.  
Ja vairāk nekā diviem projektiem vienāds vērtējums, lielāko punktu skaitu (skaitli veido kopējais vienādu vērtējumu saņēmušo 
projektu skaits) saņem projekts ar mazāko pieprasīto publisko finansējumu, pārējie projekti saņem punktus atbilstoši 
samazinošā secībā. 
Iegūto punktu izsaka kā trešo ciparu aiz komata. 

0,03 
0,02 
0,01 

3. Ja vēl ir projekti ar vienādu punktu skaitu, vērtē projektus, kam ir vienāds punktu skaits. Projekts, kuram 1., 2., 3., 10. un 13. 
kritērija kopsummā ir lielākais punktu skaits, saņem lielāko punktu skaitu (skaitli veido kopējais vienādu vērtējumu saņēmušo 
projektu skaits). 

 


