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KOPSAVILKUMS
Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖ (turpmāk - Partnerība) ir izstrādājusi Bauskas
rajona vietējās attīstības stratēģiju 2015.-2020.gadam (turpmāk – Stratēģija), lai īstenotu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)‖ Partnerības darbības teritorijā. Partnerībā tiek pārstāvēti
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi (neietilpst Valles un Kurmenes pagasti).
Vietējās attīstības stratēģija nosaka un pamato lauku teritorijas attīstības mērķus un
pārmaiņu nepieciešamību. Tajā atspoguļota sociālekonomiskā situācija, veikta teritorijas
vajadzību analīze, noteikta attīstības vīzija, mērķi un rīcības.
Partnerības darbības teritorijas attīstības vīzija: ―Bauskas rajona partnerības teritorijā
ir nodrošināta sakārtota dzīves telpa vietējiem iedzīvotājiem, tajā aktīvi darbojas uzņēmēji,
atgriežas jaunieši un brīvo laiku labprāt pavada teritorijas viesi‖.
Stratēģiskie mērķi:
1. Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību.
Rīcības:
1.1. „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai‖;
1.2. „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana‖.
2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā.
Rīcības:
2.1. „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība‖;
2.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana‖.
3. Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā.
Rīcība:
3.1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana.
Stratēģija tiks īstenota Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju". Finansējuma
avots Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
Biedrības valde ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, tajā ievēlēti 3
pašvaldību, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Valdē ir pārstāvētas
lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu un jauniešu intereses. Biedru sastāvā ir 9 uzņēmēji, 4
pašvaldības un 8 pagastu pārvaldes, 24 nevalstiskās organizācijas. Partnerībā tiek nodrošināts
diferencēts un līdzsvarots kopējais biedru skaits no katra novada, lai nodrošinātu līdzvērtīgu un
sabalansētu pārstāvniecību.
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Saskaņotība ar vietējās rīcības grupas darbības teritorijā esošo pašvaldību
programmām un sasaiste ar citiem vietējā, reģionālā un nacionālā mēroga
attīstības plānošanas dokumentiem
Stratēģija sniegs ieguldījumu šādu vietējo, reģionālo un nacionālo attīstības plānošanas
dokumentu mērķu sasniegšanā:
Zemgales plānošanas reģiona attīstības
programma 2015.-2020.gadam
1.prioritāte - Uzņēmējdarbībai pievilcīga
vide – bāze inovācijām ilgtermiņā. Paredz
veicināt uzņēmējdarbības attīstību, attīstīt
jaunu tūrisma produktu un pakalpojumu
piedāvājumu.
4.prioritāte - Vides un dabas resursu
ilgtspējīga apsaimniekošana un attīstība.
Paredz sekmēt efektīvāku reģiona vides un
dabas resursu pārvaldību.
5.prioritāte - Efektīva pakalpojumu
sistēma. Paredz veicināt integrētu
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes
uzlabošanu reģionā.
6.prioritāte - Zemgales kultūrvide un
identitāte. Paredz stiprināt iedzīvotāju
kopienas, saglabājot gan pilsētu, gan lauku
apdzīvotību un veicinot dzīves līmeņa
paaugstināšanos.

Latvijas lauku attīstības programma
2014.-2020.gadam
M19 — atbalsts LEADER vietējai
attīstībai. Paredz:
- Veicināt sabiedrības iesaisti vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās,
radot jaunas vērtības vietējā teritorijā,
produktīvāk izmantojot vietējos resursus,
sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu,
attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus.
- Veicināt sabiedrības iesaisti vietējā
dabas, fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla
stiprināšanas un kultūras kapitāla
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības
iniciatīvās.

Bauskas novada attīstības programma
2012.–2018.gadam
2.prioritāte - Kvalitatīva, droša vide.
Paredz:
- Izglītības un veselības centra izveidi,
labiekārtošanas darbu veikšanu.
2.prioritāte - Pievilcīga kultūras un
sporta vide. Paredz:
- Kultūras pakalpojumu daudzveidības un
kvalitātes nodrošināšanu;
- Kultūras mantojuma saglabāšanu un
kultūrvides attīstību;
- Sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu
attīstību;
5.prioritāte - Uzņēmējdarbības
veicināšana. Paredz uzņēmējdarbības
attīstībai pievilcīgas vides izveidi un
tūrisma attīstību.

Rundāles novada attīstības
programma2012.–2018.gadam

Iecavas novada attīstības programma

Vecumnieku novada attīstības

1.prioritāte - Kvalitatīva dzīves vide.
Paredz attīstīt kvalitatīvu dzīves vidi ar
sakārtotu publisko infrastruktūru.
3. prioritāte- Sociāli droša vide. Paredz
izveidot sociāli drošu vidi ar kvalitatīviem
kultūras, sporta un atpūtas, sociālajiem un
veselības aprūpes pakalpojumiem.
4. prioritāte - Ekonomiski aktīva vide.
Paredz veidot ekonomisko aktivitāti
veicinošu vidi, ilgtspējīgi izmantojot
pieejamos dabas resursus.
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2013.- 2019.gadam
1. mērķis - Pilnvērtīga dzīves vieta
ģimenēm. Paredz publiskās infrastruktūras,
veselības veicināšanas un aprūpes
pakalpojumu, daudzveidīgas kultūras un
sporta vides attīstību novadā, kā arī
publiskās telpas labiekārtošanu.
3. mērķis - Iecavnieki: veiksmīgi uzņēmēji.
Paredz pašvaldības un uzņēmēju sadarbību,
tūrisma attīstību un nodarbinātības
veicināšanu.
4. mērķis - Partnerattiecību veidošana.
Paredz veidot sadarbību ar kaimiņu
pašvaldībām tūrisma infrastruktūras
attīstībā.

programma 2013.-2019.gadam
1.prioritāte- Attīstīta lauku infrastruktūra.
Paredz uzņēmējdarbības attīstību, lauku
apdzīvojuma saglabāšanu un attīstītu
infrastruktūru.
2.prioritāte- Uzņēmumu un lauku
saimniecību izaugsme. Paredz iedzīvotāju
labklājības, uzņēmumu un lauku
saimniecību peļņas pieaugumu, teritoriju
labiekārtošanu, uzņēmējdarbības
veicināšanu.
3. prioritāte - Harmoniska sabiedrība.
Paredz cilvēkresursu attīstību, darbaspēka
nodrošināšanu un ģimeņu stiprināšanu.
Sociālais atbalsts un veselības aprūpe,
attīstīta kultūras un sporta joma, darbs ar
jaunatni, sadarbība ar NVO.
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1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS
1.1. Darbības teritorija
Partnerība aptver visus bijušās Bauskas rajona administratīvās teritorijas pagastus,
Iecavas novadu un Bauskas pilsētu.
2009.gadā, līdz ar novadu reformas īstenošanu Latvijā, Partnerībā tiek pārstāvēti
Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi (kopā 1882 km² un 50 406 iedzīvotāji).
Pārstāvētajā teritorijā neietilpst Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti. Šīs teritorijas
pārstāv Aizkraukles rajona lauku partnerība. Partnerības darbības teritorija ir nemainīga kopš tās
izveides.

1.attēls: Bauskas rajona lauku partnerība teritorija.
1.1.1. Vispārējs ģeogrāfisks apskats
Teritorijas platība un izvietojums. Partnerības darbības teritorija atrodas Latvijas
dienviddaļā Zemgales līdzenumā. Tās kopējā platība ir 1882 km2 . Partnerībā ietilpstošie novadi
ir atšķirīgi gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita, gan ekonomiskās attīstības ziņā.
Partnerības teritorija robežojas ar Olaines, Baldones, Ķeguma, Jaunjelgavas, Neretas,
Jelgavas un Ozolnieku novadiem, kā arī Lietuvas Republiku.
Galvenās transporta maģistrāles ir autoceļi Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (VIA Baltica),
Dobele-Bauska-Aizkraukle (Zemgales Josta), Ķekava-Skaistkalne, kā arī dzelzceļš JelgavaKrustpils. Teritoriju šķērso maģistrālie naftas un gāzes vadi.
Teritorijas veids. Partnerības darbības teritorija atpazīstama ar savu vadošo lomu
lauksaimniecības produkcijas ražošanā, ar auglīgajām augsnēm (zemes kvalitātes novērtējums
6
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virs 60 ballēm ir Viesturu, Svitenes, Rundāles, Mežotnes, Īslīces un Gailīšu pagastos; pārējās
pašvaldībās zemes kvalitātes novērtējums ir noteikts virs 50 ballēm).Kopējā zemes platība ir
188344,1 ha, tai skaitā 106933,8 ha aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme, jeb 57% no
kopējās zemes platības, meži aizņem 59004,6ha jeb 31% no kopējās zemes platības.
Dabas resursi. Partnerības darbības teritorijas trešo daļu aizņem meži, līdz ar to
mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām nozarēm. Mežu kopējā platība – kopā – 63246,5 ha,
t.sk. valsts meži – 38952,7 ha, pārējie meži – 24293,8 ha. Partnerības teritorijā pastāv arī
ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde. Latvijā vienīgā šūnakmens atradne atrodas Bauskas
novadā Vecsaules pagastā, kūdras ieguves vietas ir Codes, Dāviņu un Vecsaules pagastos un
Vecumnieku novadā. Vecumnieku novads ir bagāts arī ar ģipša resursiem. Iecavas novadā
atrodas dolomīta atradnes, kuras gan netiek izmantotas.
Dabas mantojuma objekti. Partnerības teritorijā viens no nozīmīgākajiem dabas
mantojuma objektiem ir Dabas parks „Bauska‖, izveidots, lai apvienotu atsevišķus vērtīgus
dabas pieminekļus (Bauskas dolomītu atsegumus, atsegumus pretī Mūsas un Mēmeles satekai,
Jumpravas dolomītu atsegumus, Ziedoņu dolomīta atsegumus), saglabātu neskartu Mēmeles,
Mūsas un Lielupes upes posmu, kā arī Lielupes kultūrainavu. Minētās ūdensteces ir nozīmīgas
upes nēģu un vimbu nārsta vietas. Svarīgi tūristu piesaistei ir arī dabas parka apkārtnē esošie
kultūras pieminekļi – Bauskas pils komplekss, Jumpravmuižas parks, Mežotnes pilskalns, Vīna
kalns u.c. Mūsa un Mēmele ir populāri ūdenstūrisma galamērķi.
Kultūras mantojuma objekti. Partnerības darbības teritorija atpazīstama arī ar savu
bagāto kultūrvēsturisko mantojumu - Bauskas pils, Rundāles pils, Mežotnes pils, Kaucmindes
muiža, Bornsmindes muiža, Svitenes muiža, katoļu un luterāņu baznīcas utt.).
Iedzīvotāju blīvums. Iedzīvotāju blīvums ir nozīmīgs faktors teritorijas turpmākās
attīstības plānošanā. Partnerības teritorijā esošie novadi ir atšķirīgi ne tikai iedzīvotāju skaita, bet
arī iedzīvotāju blīvuma ziņā. Vislielākais iedzīvotāju blīvums ir Bauskas novadā – 33 cilvēks uz
1 km², ko ietekmē Bauskas pilsētas un tās aglomerācijas faktors, vismazākais – Vecumnieku
novadā – 11 cilvēki uz 1 km², Rundāles novadā17 cilvēki uz 1 km², Iecavas novadā 29,5 cilvēki
uz 1 km².Ar ievērojamu pārsvaru vienlīdz liels skaits iedzīvotāju – 20,17% koncentrējas Bauskas
pilsētā, 20,11% - Iecavas novadā – tuvu satiksmei, plašākam pakalpojumu klāstam, lielākām
darba un atpūtas iespējām, attīstītāku infrastruktūru un satiksmi.
Būtiskākie attīstības un apdzīvojuma centri ir Bauskas pilsēta, Rītausmu un Bērzu
ciemi Īslīces pag., Mežotnes ciems Mežotnes pag., Uzvaras ciems Gailīšu pag., Codes ciems
Codes pag., Ceraukstes un Mūsas ciemi Ceraukstes pag., Ērgļu un Grenctāles ciemi Brunavas
pag., Dāviņu ciems Dāviņu pag., Vecsaules ciems Vecsaules pag., Pilsrundāles, Svitenes un
Bērsteles ciemi Rundāles novadā, Vecumnieku, Stelpes, Skaistkalnes un Bārbeles ciemi
Vecumnieku novadā un Iecava.
1.1.2. Sociālekonomisks apskats
Iedzīvotāju skaits Partnerības darbības teritorijā pēc Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) datiem uz 2015.gadu ir 46777 iedzīvotāji. Kopš 2010.gada iedzīvotāju skaits
samazinājies par gandrīz 4 tūkstošiem iedzīvotāju. Šī tendence skaidri atspoguļo Latvijas kopējo
situāciju. Iedzīvotāju skaits, sastāvs un tā izmaiņas ir būtisks tautas un teritorijas attīstības
rādītājs, kas jāņem vērā arī attīstības plānošanas procesā.
Skatot iedzīvotāju skaita izmaiņas novadu griezumā, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles
novados bijušas nelielas. Lielākas izmaiņas konstatējamas Bauskas novadā, kur iedzīvotāju
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skaits laika periodā no 2009. līdz 2015.gadam samazinājies par vairāk kā 2 tūkstošiem – 2278.
Iecavas novadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 456 iedzīvotājiem, Rundāles novadā – par
362 iedzīvotajiem, bet Vecumnieku novadā – par 510 iedzīvotājiem.
Atbilstoši PMLP datiem, visvairāk iedzīvotāju Partnerības teritorijā dzīvo Bauskas
novadā – 26016. Tas skaidrojams gan ar Bauskas novada teritorijas lielumu, gan ar to, ka
Bauskas novada administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta ar plašu pakalpojumu klāstu, lielākām
darba un atpūtas iespējām, labu reģiona centram atbilstošu infrastruktūras pieejamību.
Aplūkojot Partnerības teritorijas apdzīvojuma struktūru, jāsecina, tā galvenokārt
koncentrējas ap Bauskas pilsētu, Iecavas ciemu un ap tiem esošajos pagastos. Attālākajos
pagastos galvenokārt saglabājušās viensētas un nelieli apdzīvoti ciemi.
Jaundzimušo skaits. Kā liecina CSP dati, dzīvi dzimušo bērnu skaits Partnerības
darbības teritorijā laika periodā no 2009. līdz 2015.gadam kopumā ir samazinājies pavisam
nedaudz – 2009. gadā Partnerības teritorijā piedzimuši 505 bērni, 2014.gadā – 495. Izteiktāks
dzimušo skaita kritums bijis no 2009. līdz 2010.gadam, taču, sākot ar 2012.gadu līdz
2015.gadam, dzimstība pakāpeniski palielinājusies, gandrīz sasniedzot 2009.gada dzimstības
līmeni un saglabājot līdzvērtīgu dzimumsastāvu. Nedaudz citāda situācija bijusi Bauskas novadā,
kur laika posmā no 2009. līdz 2010.gadam, kad citos Partnerības novados dzimstība kritusies,
Bauskas novadā tā gluži pretēji – palielinājusies. Tas skaidrojams ar valstī kopumā raksturīgo
iedzīvotāju migrāciju no mazāk apdzīvotiem lauku rajoniem uz pilsētām un piepilsētām.
Uzņēmumu skaits. Uzņēmējdarbību un tās attīstību ietekmē teritoriālais izvietojums,
nepieciešamo resursu (cilvēkresursu, dabas resursu, atbilstošas infrastruktūras, pārvaldes un
finanšu resursu) pieejamība un kvalitāte. Visvairāk Partnerības teritorijā ir reģistrētas zemnieku
saimniecības (1864) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību (1419 SIA).
Visintensīvāk zemnieku saimniecības koncentrējas Partnerības teritorijas centrālajā daļā
– Codes pagastā, kur reģistrētas 411 z/s, Iecavas pagastā – 223 z/s, Vecsaules pagastā – 192 z/s,
Brunavas pagastā – 142 z/s, Īslīces pagastā – 141 z/s un Vecumnieku pagastā – 131 z/s.
Vismazāk z/s reģistrēts Stelpes pagastā – 14 un Bauskas pilsētā – 19 z/s.
Visintensīvāk SIA reģistrētas Bauskas pilsētā – 383 SIA, Iecavas pagastā – 309 SIA,
Īslīces pagastā – 168 SIA un Vecumnieku pagastā – 124 SIA. Vismazākais skaits SIA reģistrēts
Dāviņu pagastā – 10 SIA.
Lauksaimniecība jau tradicionāli ir vadošā un noteicošā reģiona attīstības nozare, taču
nākotnē lielāka uzmanība būtu jāpievērš uzņēmējdarbības dažādošanai. Iedzīvotāji norāda, ka
viņiem trūkst iespēju uz vietas iegādāties vietējo, ekoloģisko pārtiku, kas varētu būt jauns
uzņēmējdarbības veids.
Darba ņēmēju skaits teritorijā. Darbspējas rādītāji ir svarīgi, jo norāda uz darbaspēka
attīstības iespējām, kā arī liecina par teritorijas sociālekonomiskās attīstības potenciālu un
iespējām. Svarīgi ir raksturot iedzīvotāju sadalījumu pēc darbspējas vecuma, jo tas liecina par
nodarbinātības attīstības perspektīvām.
Vidējais darbspējas vecuma (no 15 līdz 62 gadiem) iedzīvotāju īpatsvars 2014.gada
sākumā Latvijā bija nepilni 63%. Pēdējos trīs gados darbspējas vecuma iedzīvotāju īpatsvaram
bija tendence samazināties caurmērā par pus procentu gadā. Atbilstoši CSP datiem Partnerības
teritorijā 2011.gadā demogrāfiskā slodzes līmenis bija 559 uz 1000 iedzīvotājiem. 2015.gadā
demogrāfiskās slodzes līmenis ir 584,7 uz 1000 iedzīvotājiem. Dati liecina par to, ka palielinās
līdz darbspējas vecumam esošo un virs darbspējas vecuma cilvēku skaits.
Bezdarba līmenis. Laika periodā no 2011.gada līdz 2014.gadam bezdarbnieku skaits
Partnerības teritorijā samazinājies par vairāk kā 40% no 4188 līdz 2252. Partnerības teritorijā
kopumā ir lielāka vīriešu bezdarbnieku skaita proporcija kā sieviešu. Vīriešu bezdarbnieku
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īpatsvars pieaug ziemas mēnešos, kas var tikt skaidrots ar viņu lielāku iesaisti sezonas darbu
veikšanā.Trīs iedzīvotāju kategorijas, kurām būtu jāpievērš īpaša uzmanība teritorijas attīstības
kontekstā – ilgstošie bezdarbnieki (569), jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (284) un
iedzīvotāji pirmspensijas vecumā (145 sievietes, 146 vīrieši).
Būtiskākās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, vairumtirdzniecība un
mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, dažāda veida pakalpojumi, mežsaimniecība, tūrisms,
būvniecība, kūdras izstrāde.
Reģistrēto nevalstisko organizāciju skaits teritorijā ir 247 biedrības un nodibinājumi.
To darbības jomas ir ļoti plaši pārstāvētas: gan dažādu iedzīvotāju grupu interešu pārstāvniecība
un aizstāvība, piemēram, senioru un pensionāru biedrības un apvienības, bērnu un jauniešu
interešu pārstāvju – vecāku biedrības, dažādu sporta veidu un kultūra nozares biedrības. Ir arī
namu apsaimniekotāju biedrības, profesionālu nozaru pārstāvju biedrības, kā, piemēram –
ugunsdzēsēju, tūrisma, dziednieku, mežu īpašnieku, u.c. Visvairāk biedrību reģistrēts Bauskā –
68 un Iecavā – 40.
Sabiedriski aktīvu cilvēku pieaugumu ir veicinājusi LEADER pasākuma ieviešana
iepriekšējos divos plānošanas periodos. Ir izveidojušies daudz jaunu pašdarbības kolektīvu,
attīstījusies ielu vingrošanas kustība, velobraukšana, tautas sports, uzlabota kultūras un sporta
pasākumu tehniskā kvalitāte. Bauskas novadā darbojas 70 amatiermākslas kolektīvi,
Vecumnieku novadā 25amatiermākslas kolektīvi, Rundāles un Iecavas novados katrā pa 14
amatierkolektīviem.
To skaitā kori, folkloras kopas, tautas deju, līnijdeju, vēderdeju, eksotisko
un moderno deju kolektīvi, teātra kopas, ansambļi, orķestri, fotostudijas un citi. Partnerības
teritorijā darbojas ļoti liels NVO skaits un liels dažādu sporta veidu komandu skaits visās
vecuma grupās – kopā 119.
Tūrisms. Ģeogrāfiskais novietojums, objektu pievilcība un līdzšinējā mērķtiecīgā
tūrisma nozares attīstība ļāvusi Partnerības teritorijai tūrisma jomā nostiprināties starp
pieprasītākajiem galamērķiem Latvijā. Partnerības teritorijā izteikti dominē kultūras vēsturiskais
mantojums. Dabas resursu ziņā galamērķī ir 8 starptautiskas nozīmes Natura 2000 teritorijas,
taču izņemot Bauskas dabas parku tūrisma potenciāls nav aktivizēts. Populārāks ūdenstūrisma
ērtuma, piekļuves un pakalpojumu sniedzēju rezultātā kļūst Mēmeles ūdenstūristu maršruts.
Bauskas rajona lauku partnerībā kopā ir 29 tūristu mītnes ar kopējo gultas vietu skaitu – 715.
Partnerības teritorijā starp virkni vietējas nozīmes pasākumiem ir vismaz 30 pasākumi,
kuri ir lielāki un vienlaicīgi būtu saistoši tūristiem. No tiem lielākā daļa ir saistīti ar kultūru,
vēsturi, tradīcijām un 7 saistīti ar sportu. Tomēr lielākā daļa pasākumu norisinās vasaras
mēnešos. Pasākumu potenciāls tūristu plūsmas regulēšanā netiek pilnībā izmantots. Tieši
pasākumi un integrēšanās esošajā tūrisma plūsmā varētu sniegt lielāko tirdzniecības noietu
mājražotājiem un mājamatniekiem. Sniedzot dažādus papildu pakalpojumus, iespējams
paplašināt nelauksaimnieciskās ražošanas un pakalpojumu tirgu, attīstīt uz kultūras tūrismu
vērstu saistītu produktu piedāvājumu.
1.1.3. Vietējās rīcības grupas darbības teritorijas pamatojums
Bauskas Partnerības teritorija aptver visus bijušās Bauskas rajona administratīvās teritorijas
pagastus, Iecavas novadu un Bauskas pilsētu. Tā veidojusies uz spēcīgām vēsturiskām saitēm,
kur vairākas nozares tika koordinētas un pārvaldītas vienoti. 2009.gadā, līdz ar novadu reformas
īstenošanu Latvijā, Partnerībā tiek pārstāvēti Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi.
Pārstāvētajā teritorijā neietilpst Vecumnieku novada Valles un Kurmenes pagasti. Partnerības
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teritorija ir samērā homogēna visos attīstībai būtiskos rādītājos un veiksmīgi var darboties
vienotas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

1.2. Partnerības principa nodrošināšana
Pārvaldes struktūra. Bauskas partnerības Sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija.
Biedrības pārstāvju lēmējinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, kuri ievērojot
partnerības principu, pārstāv valsts un pašvaldību, uzņēmējdarbības, nevalstisko sektoru.
Teritoriālā pārstāvniecība.
Vietējā rīcības grupa darbojas 4 novadu teritorijās.
Partnerībā tiek nodrošināts diferencēts un līdzsvarots kopējais biedru skaits no katra novada, lai
nodrošinātu līdzvērtīgu un sabalansētu pārstāvniecību. 6 organizācijas pārstāv Iecavas, 3
organizācijas Rundāles, 9 organizācijas Vecumnieku un 27 organizācijas Bauskas novadu. Dažas
organizācijas pārstāv visu Partnerības teritoriju. 9.pielikumā apkopojums, kurā norādīts kopējais
partnerības biedru skaits un to sadalījums pa novadiem un pagastiem.
Mērķa grupu pārstāvniecība
Biedrības valdē, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, ir ievēlēti 3
pašvaldību pārstāvji, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Lēmējinstitūcijā ir
pārstāvētas gan lauksaimnieku intereses, gan lauku sieviešu un jauniešu intereses. Biedru sastāvā
ir 9 uzņēmēji, 4 pašvaldības un 8 pagastu pārvaldes, 24 nevalstiskās organizācijas.
Ekonomiskā pārstāvniecība. Partnerības darbības teritorijā būtiskākā darbības nozares
ir lauksaimniecība. Ir nodrošināta ekonomiskā pārstāvniecība - lauksaimnieku (5 zemnieku
saimniecības, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Bauskas nodaļa un biedrība
"Bauskas rajona lauksaimnieku apvienība"), 4 uzņēmēju un biedrības ―Uzņēmēju klubs „Bauska97‖‖, kā arī ―Mežu īpašnieku biedrības „Mētra‖‖ interešu pārstāvība.
Vietējās varas pārstāvniecība. Attīstības stratēģija tiks ieviesta Bauskas, Rundāles,
Iecavas un Vecumnieku novados. Katru šo pašvaldību partnerībā pārstāv konkrēts pašvaldības
deleģēts pārstāvis. Biedrības valdē, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu,
ir ievēlēti 3 pašvaldību pārstāvji.
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1.3. Teritorijas stipro un vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums

Stiprās puses

SVID

Ko tas nozīmē?

Joma
Iedzīvotāju interese par
sava uzņēmuma izveidi
(aptauja).
Mājražotāju pieredze
īstenotajos projektos.
Interese
par
dažādām
uzņēmējdarbības jomām.

Novecojušas iekārtas,
aprīkojums.

Vājās puses

Telpu trūkums
uzņēmējdarbības
uzsākšanai, paplašināšanai.
Pašu finansējuma trūkums.

Nepietiekams
tirgus.

vietējais

Zema jauniešu
nodarbinātība.

Jaunu uzņēmumu izveide.
Ražošanas paplašināšana,
dažādošana

Iespējas

Mājražošanas tradīciju
attīstība.

Iedzīvotājiem nepieciešami
pakalpojumi.

Tūrisma potenciāla
izmantošana

Uzņēmējdarbī ba
Semināros daudzi izteica vēlmi
gatavot projektu pieteikumu
sava uzņēmuma izveidei.
Labi uzsāktais ir jāturpina.
Semināros tika diskutēts par
dažādām
uzņēmēj-darbības
jomām: tūrisms, pakalpojumi
iedzīvotājiem, ražošana, u.c.
Ko tas nozīmē?
Semināros un aptaujā esošie
uzņēmēji, norādīja, ka ir
ieinteresēti jaunu iekārtu un
aprīkojuma iegādē.
Iedzīvotāji
un
uzņēmēji
norādīja, ka nav telpu savu
ideju īstenošanai.
Iedzīvotāji izteica bažas, ka
būs
grūtības
pašiem
priekšfinansēt projektu un nav
zināms, vai banka dos kredītu.
Ja
ražošanā uzņēmēji ir
konkurenti,
tad
saražotās
produkcijas realizācijā tie var
būt partneri gan nodrošinot
nepieciešamo apjomu, gan
dažādību.
Jauniešu nodarbinātību īpaši
attīstīt ir sarežģīti, tomēr var
aicināt uzņēmējus paredzēt
darba vietas jauniešiem.

Ko tas nozīmē?
Jauna uzņēmuma izveide radīs
vismaz vienu darba vietu.
Ražošanas paplašināšana un
dažādošana vismaz saglabās
esošas darba vietas.
Zemgale ir atpazīstama ar
savām
mājražošanas
tradīcijām,
kuras
jāievirza
uzņēmējdarbības
attīstības
gultnē.
Pagastos bija interese par
pakalpojumiem iedzīvotājiem,
tomēr
svarīgi ir neradīt
papildus
konkurenci
jau
esošajiem
pakalpojumu
sniedzējiem.
Tūrisma
joma
iepriekšējā
periodā
tika
sākotnēji
akcentēta,
bet
nebija

Rīcība, lai saglabātu stiprās
puses
Atbalsts
izveidei.

jaunu

uzņēmumu

Atbalsts mājražošanas attīstībai.
Atbalsts visām uzņēmēj-darbības
jomām, lai neierobežotu labas
idejas.
Rīcība, lai novērstu vājo pušu
ietekmi
Atbalsts
aprīkojuma,
iekārtu
iegādei.
Atbalsts
telpu
rekonstrukcijai.

būvei

un

Savlaicīga
informācija
potenciālajiem
projektu
pieteicējiem par kredīta/ garantiju
iespējām.
Sadarbība ar bankām.
Nozīmīgi būtu veidot tirdzniecības
vietas tuvējās pilsētās, sadarboties
tirdzniecības iespēju attīstībā.

Iespējams
veidot
projektu
pieteikumu vērtēšanas sistēmu,
kur par jauniešu(personas vecumā
no
15
līdz
29
gadiem)
nodarbinātību,
apmācību
tiek
piešķirti papildus punkti.
Rīcība, lai attīstītu iespējas
Atbalsts
jaunu
uzņēmumu
izveidei.
Atbalsts
esošo
uzņēmumu
attīstībai.
Ņemot vērā tradīcijas un pieredzi,
turpināt attīstīt mājražošanu.

Pakalpojumu
attīstība
un
dažādošana.
Atbalsts
teritorijā
neesošiem
pakalpojumiem.
Tūrisma attīstība.
Kultūrvēsturiskā
mantojuma
iekļaušana uzņēmējdarbībā.
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atsaucības, tomēr teritorijai tam
ir liels potenciāls.
Ko tas nozīmē?
Kredītu nepieejamība

Draudi

Modernizācija neveido
darbavietas.

Stiprās puses

SVID

Nodokļu politika neveicina
mazo
ražotāju,
pakalpojumu
sniedzēju
legalizāciju.

Joma

Ko tas nozīmē?

Svarīgi ir ne tikai darba vietu
skaits,
bet
arī
uzņēmuma
dzīvotspēja.
Maksimāls
atbalsts
jauniem
uzņēmumiem,
lai
radītu
motivāciju
reģistrēt
uzņēmējdarbību.

Rīcība, lai saglabātu stiprās
puses

Sabiedrības un iedzīvotāju iniciatīvas
Daudzos pagastos
Ir jāizmanto esošās telpas Jāturpina atbalsts mūžizglītības,
iedzīvotājiem ir pieejamas
mūžizglītībai,
kopīgiem brīvā laika pavadīšanas, interešu
darbības centru telpas.
pasākumiem u.c. aktivitātēm.
grupu aktivitātēm. Teritorijās, kur
nav darbības centru, jāsekmē to
izveide.
Esošā pieredze sabiedrības
Iedzīvotāju grupas ir gatavas Paredzēt
atbalstu
dažādām
iniciatīvu projektu
iesniegt jaunus projektus savu kopienu
pašiniciatīvām,
t.sk.
sagatavošanā un īstenošanā. iniciatīvu īstenošanai.
sporta dzīves popularizēšanai un
dažādu
sporta
aktivitāšu
organizēšanai.
Kultūrvēsturiskā potenciāla Iedzīvotāju
interese
par Atbalsts
kultūrvēsturiskā
izmantošana
kultūrvēsturisko
objektu mantojuma
atjaunošanā
rekonstrukciju un izmantošanu sabiedrības iniciatīvu īstenošanai.
izglītības
un
kultūras
pakalpojumu sniegšanai.
Motivēti iedzīvotāji,
kopienas un to līderi

Vājās puses

Nav
priekšfinansējuma
projektiem. Pieteicēji atsakās
īstenot projektu.
Mūsdienīgs aprīkojums aizstāj
darba rokas. Samazinās darba
vietu skaits.
Vietējā vidē, kur iedzīvotāji ir
savstarpēji
pazīstami
pakalpojumus ir iespējams
sniegt
arī
nereģistrējot
uzņēmējdarbību.

Rīcība, lai novērstu draudu
ietekmi
Savlaicīgs darbs ar projektu
iesniedzējiem.

Iepriekšējā periodā aktivitātes
līmenis Partnerības teritorijā
bija nevienmērīgs.

Dalīties labajā praksē un pieredzē
ar mazāk aktīvajiem pagastiem.

Ko tas nozīmē?

Rīcība, lai novērstu vājo pušu
ietekmi
Atbalsts
publiski
pieejamās
infrastruktūras
izveidei
un
attīstībai, īpaši ārtelpas izveidei un
attīstībai (estrāde, svētku laukums,
soliņi, u.c.)

Nepietiekami attīstīta un
labiekārtota publiski
pieejamā telpa.

Daudzos
pagastos
trūkst
atpūtas vietas/ estrādes vasaras
pasākumiem,
soliņi
u.c.
labiekārtojums.

Nepietiekami
attīstīta
gājēju infrastruktūra

Iedzīvotāju aptauja norāda uz
gājēju
infrastruktūras
nepietiekamo kvalitāti vai tās
trūkumu.

Atbalsts gājēju infrastruktūras
attīstībai
un
ciemu
centru
labiekārtošanai.

Neticība savām spējām

Aptaujā iedzīvotāji norāda, ka
nav pārliecināti, ka spēs īstenot
projektu.

Apmācības
aktivizēšanai.

Informācijas trūkums

Aptaujā iedzīvotāji norāda, ka
tiem
nav
pietiekamas

Semināri
kampaņas

iedzīvotāju

un
informēšanas
stratēģijas izstrādes
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Iespējas

Telpu daudzfunkcionāls
izmantojums

Iedzīvotāju pašu izvēlētu
apmācību nodrošināšana.
Iedzīvotāju iesaiste novadu
un pagastu kultūras dzīvē

Draudi

Sociālo
attīstība

pakalpojumu

informācijas
par
iespējām
sagatavot un īstenot projektu.

laikā un pēc tam.

Ko tas nozīmē?
Ir iespējams pagastu centru
sabiedriskās telpas izmantot
gan apmācībām, gan izīrēt
svētku svinēšanai brīvdienās.

Rīcība, lai attīstītu iespējas
Atbalsts sadarbības projektiem,
kas integrē gan sabiedrības
iniciatīvu, gan uzņēmēju interesi
(tūrisms, telpu īre pasākumiem,
u.c.).
Atbalsts mūžizglītībai, interešu
izglītībai pagastu iedzīvotājiem.

Kopā mācīšanās nostiprina
grupas
potenciālu,
attīsta
kopīgas intereses.
Vietējo kopienu stiprināšanā
liela loma ir pašu organizētiem
svētkiem
un
dažādām
aktivitātēm, kurās iepazīstam
viens otru, attīstām radošumu.
Iedzīvotājiem
nepieciešami
dažādi sociālie pakalpojumi.
Ko tas nozīmē?

„Izdegšanas‖ iespējamība
vai vilšanās nesaņemot
iedzīvotāju atbalstu
projekta īstenošanā

Drauds ir aktuāls, jo var
īstenoties arī pēc lieliski
īstenotiem projektiem.

Iedzīvotāji sagaida, ka kāds
to darīs viņu vietā

Ja pašvaldība ir īstenojusi
kopienu
projektu,
tad
iedzīvotāji var pieņemt, ka tā
tam jābūt un, ka arī turpmāk
pašvaldība to darīs viņu vietā.

Atbalsts kopienu svētku, festivālu
un citu kultūras vai sporta
pasākumu
organizēšanai,
teritorijas
identitātes
popularizēšanai.
Sociālo pakalpojumu attīstība un
dažādošana
Rīcība, lai novērstu draudu
ietekmi
Pieredzes apmaiņa un labās
prakses popularizēšana palīdz
novērst šo draudu.
Semināri kopienu līderiem par
sevis
pasargāšanu
no
„izdegšanas‖.
Neaktīvās
teritorijās
plānot
kopprojektus
ar
aktīvajām
teritorijām, tādejādi nododot labo
praksi.
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1.4. Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze
Atbilstoši pētījumā ――Bauskas rajona lauku partnerības‖ vietējās attīstības stratēģijas
2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai‖
apkopotajiem statistiskajiem datiem, iepriekšējā plānošanas perioda pieredzei un sasniegtajiem
rādītājiem, kā arī ņemot vērā Partnerības teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un NVO sniegtos
viedokļus, un atbilstoši Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku pašvaldību attīstības
plānošanas dokumentos noteiktajam, 2014.-2020.gada plānošanas periodam izstrādāto Lauku
attīstības programmu un tās ieviešanas nosacījumiem, turpmākajā Partnerības darbībā paredzēts
saglabāt esošo darbības teritoriju, jo tā savā attīstībā ir līdzīga un tā veidojusies uz spēcīgām
vēsturiskām saitēm, kas pamatā balstās uz iepriekšējo administratīvo sadalījumu valstī, jeb
vēsturiski veidoja Bauskas rajonu, kur vairākas nozares tika koordinētas un pārvaldītas vienoti.
Ņemot vērā iedzīvotāju vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbībā, kā arī esošo uzņēmēju vēlmi
paplašināt un uzlabot savu darbību, nepieciešams sniegt pēc iespējas plašāku atbalstu
uzņēmējdarbības attīstībai, īpašu uzmanību veltot uzņēmēju kooperācijai un vietējo resursu
pilnvērtīgākai izmantošanai, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai
uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā.
Ņemot vērā būtiskos ieguldījumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā un aprīkojuma
iegādē, arī turpmākajā darbībā nepieciešams atbalsts aprīkojuma iegādei un vietējo kopienu
aktivizēšanai vai jaunas infrastruktūras un aktivitāšu radīšanai teritorijās, kur to nav - atbilstoši
vietējās sabiedrības vēlmēm un vajadzībām.
Ņemot vērā Partnerības teritorijā esošos un potenciālos tūrisma pakalpojumus, kā arī
novietojumu pie valsts robežas ap būtiskākajiem autoceļiem (tai skaitā būtiskākās
uzņēmējdarbības nozares – lauksaimniecības, nodarbinātības sezonālo raksturu), nepieciešams
atbalsts tūrisma nozares attīstībai.
Ņemot vērā draudus, ko rada teritorijas tiešais tuvums lielajām pilsētām – Rīga, Jelgava,
kā arī jauniešu aizplūšanai no lauku teritorijām, nepieciešams pievērst lielāku uzmanību jauniešu
iniciatīvām gan uzņēmējdarbības nozarē, gan sabiedriskajās aktivitātēs.
Ņemot vērā esošo publiskās infrastruktūras stāvokli, kā arī Partnerības teritorijas
iedzīvotāju viedokli un vajadzību saglabāt vietējo apdzīvotību un veicināt jauniešu atgriešanos
lauku
teritorijās,
nepieciešams veicināt ieguldījumus ciemu/pagastu/pilsētas publiskās
infrastruktūras attīstībā.

1.5. Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības vajadzību novērtējums
Lai veicinātu stratēģijas mērķu sasniegšanu, Partnerība, ieviešot 2014.-2020.gada
plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, plāno piedalīties
starptautiskās un starpteritoriālās sadarbības aktivitātēs, uzstādot šādus uzdevumus:
1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana – it sevišķi kopīgu tūrisma
piedāvājumu veicināšana plānošanas reģiona līmenī un sadarbībā ar Lietuvas pierobežas
(piemēram, Biržu un Pakrojas) vietējām rīcības grupām un apmācības tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem.
2. Atstumtības riskam pakļauto (tai skaitā, jauniešu) uzņēmējdarbības veicināšana un
pieredzes apmaiņa (piemēru rādīšana) starptautiskā līmenī, īpaši apskatot jauniešu
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas lauku teritorijā, kas balstītas uz vietējo resursu efektīvu
izmantošanu un uzņēmēju sadarbību.
3. Kopīgu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana - it sevišķi kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana plānošanas reģiona līmenī un sadarbībā ar Lietuvas pierobežas vietējām rīcības
grupām.
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA
2.1. Vīzija un stratēģiskie mērķi
Teritorijas attīstības vīzija:
Bauskas rajona partnerības teritorijā ir nodrošināta sakārtota dzīves telpa vietējiem
iedzīvotājiem, tajā aktīvi darbojas uzņēmēji, atgriežas jaunieši un brīvo laiku labprāt pavada
teritorijas viesi.
Stratēģiskie mērķi:
1. Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību;
2. Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā;
3. Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā.
Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbības mērķi:
1. Kopīgu uzņēmēju sadarbības iniciatīvu veicināšana;
2. Atstumtības riskam pakļauto uzņēmējdarbības un
pieredzes apmaiņa starptautiskā līmenī;
3. Kopīgu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana.

nodarbinātības

veicināšana

un

2.2. Sasniedzamie rezultāti
N
r.
p.k.
1.

Mērķis
Veicināt uzņēmējdarbības un
pakalpojumu attīstību

Novērtējuma rādītājs

Bāzes
vērtība (gads)

2018.
gads

2020. gads

Uzņēmumu skaits VRG
darbības teritorijā;

2015.gads–
229

2018.gads – 2020.gads – 235
230

Bezdarbnieku skaits.

2015.gads –
2252

2018.gads – 2020.gads –
2252
2252

Jaunu darba vietu skaits

2015.gads – 0

2018.gads – 2020.gads –10
7

Ieviesti kopprojekti

2015.gads – 0

2018.gads – 2020.gads – 4
2
Mērķis ir
saglabāt esošo
uzņēmumu
skaitu un sniegt
atbalstu to
veiksmīgai
attīstībai, radīt
jaunas darba
vietas, kā arī
nepaaugstināt
bezdarbnieku
skaitu; uzlabot
sadarbību
uzņēmēju, NVO
un pašvaldību
starpā jaunu
vietējās
produkcijas
15
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realizācijas vietu
izveidei vai
labiekārtošanai
(t.sk. ārpus
VRG darbības
teritorijas),
lauku tūrisma
attīstībai, attīstot
jaunus
uzņēmējdarbības
modeļus.
2.

3.

Veicināt sabiedrības
iesaisti savas dzīves
telpas kvalitātes
uzlabošanā

Pašdarbības kolektīvu
skaits;
Dažādu sporta komandu
skaits.

2015.gads -123 2018.gads 125
2015.gads -119
2018.gads 120

Veicināt sadarbību
Ieviesti starpteritoriālās
2015.gads - 0
uzņēmēju, nevalstisko un starpvalstu sadarbības
organizāciju un
projekti
pašvaldību starpā.

2018.gads-1

2020.gads –130.
2020.gads –
121Mērķis ir
saglabāt esošo
kolektīvu/ sporta
komandu skaitu
un sniegt
atbalstu to
veiksmīgai
attīstībai un
darbībai.
2020.gads –1
Mērķis ir kopīgu
tūrisma
piedāvājumu
veicināšana
sadarbībā ar
Lietuvas
pierobežas
VRG, pieredzes
apmaiņa
(piemēru
rādīšana)
starptautiskā
līmenī, īpaši
apskatot
jauniešu
uzņēmējdarbības
uzsākšanas
iespējas lauku
teritorijā un
kopīgu
sabiedrisko
aktivitāšu
veicināšana - it
sevišķi
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā.
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2.3. Inovatīvo risinājumu identificēšana un atbilstības kritēriji to noteikšanai
Ar jauninājumiem, jeb inovācijām, tiek saprasts jebkurš jauninājums konkrētajā teritorijā (nevis
reģionā, valstī vai plašāk) tādā jomās kā partnerība, metodes, pārvaldība, u.c. Inovācijas jeb
jauninājumi ir jauni pakalpojumi, jauni produkti, jauni risinājumi, u.c. vietējās rīcības grupas
teritorijā.
Jauninājumi, ko vietējā rīcības grupa plāno ieviest teritorijas attīstībā, īstenojot šo stratēģiju:
1. Uz vietējiem resursiem balstītu darbību īstenošana. VRG vērtējot projektus piešķir
papildus punktu tiem uzņēmējiem, kas piesaista darbiniekus - jauniešus un pirmspensijas
vecuma iedzīvotājus no Partnerības darbības teritorijas, kā arī nodrošina darbinieku
apmācību uzņēmumā, nodrošinot darbam nepieciešamo specifisko prasmju (ja
attiecināms) apgūšanu, tādējādi mazinot būtisku vietējo problēmu – samazinot
bezdarbnieku skaitu tieši šajās iedzīvotāju vecuma kategorijās. Virza uz stratēģiskā
mērķa ―Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību‖ sasniegšanu.
12. kritērijs: Projekta īstenotājs norāda vai ir no sociālās atstumtības riska grupas
(iesniedz izziņu no pašvaldības vai paša apliecinājumu, ka atbilst nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautai iedzīvotāju grupai) vai arī šādas personas tiek pieņemtas
darbā (t.sk. jaunieši un iedzīvotāji pirmspensijas vecumā), kā arī norāda vai nodrošina
darbinieku apmācību uzņēmumā, nodrošinot darbam nepieciešamo specifisko prasmju (ja
attiecināms) apgūšanu – 1 punkts.
2. Brīvā laika pavadīšana veicina ekonomisko darbību. VRG vērtējot projektus piešķir
papildus punktu tiem projektiem, kas paredz noteikta veida apmācības un projekta
rezultātā uzlabojas iedzīvotāju (t.sk. jauniešu un iedzīvotāju pirmspensijas vecumā)
iespējas iekļauties darba tirgū. Virza uz stratēģiskā mērķa ―Veicināt sabiedrības iesaisti
savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā‖ sasniegšanu.
Kritērijs: Projekts paredz noteikta veida apmācības un projekta rezultātā uzlabojas
iedzīvotāju (t.sk. jauniešu un iedzīvotāju pirmspensijas vecumā) iespējas iekļauties darba
tirgū– 1 punkts.
3. Partnerība – risinājumi, kas veicina sadarbību un dažādu nozaru/ jomu kopdarbu un
mijiedarbi teritorijas attīstības jautājumu risināšanā. VRG vērtējot projektus piešķir
papildus punktus tiem projektiem, kas tiek īstenoti kā kopprojekti vai projektā skaidri
norādīti ieguvumi un veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai. Virza uz stratēģisko mērķu
―Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību starpā‖ un
―Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību‖ sasniegšanu.
Kritērijs: Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un
veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai. Projekta īstenošanas shēma un sadarbība ar
galvenajiem sadarbības partneriem. Norāda, kā tiks nodrošināta projekta īstenošanas
vadība, finansiālais, tehniskais nodrošinājums un uzraudzība.
Projekts tiek īstenots kā kopprojekts – 1 punkts.
Projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai - 0,5
punkti.
4. Teritorijai inovatīvs produkts un/vai pakalpojums. VRG vērtējot projektus piešķir
papildus punktus tiem uzņēmējiem, kas rada teritorijai inovatīvus produktus un/vai
pakalpojumus.
Kritērijs: Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts
nekur partnerības teritorijā – 1 punkts. Ja projekts paredz inovatīvu piedāvājumu pagasta/
ciema vai uzņēmuma/ organizācijas līmenī, tad tiek piešķirti 0,5 punkti.
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu - daudzveidīgu produktu
ražošanu, piemēram, divi produkti - 1 punkts.
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Projekta īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos resursus,
tādejādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu – 1 punkts.
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3. RĪCĪBAS PLĀNS
3.1. Rīcības plāns 2015.–2020. gadam
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" (turpmāk – Lauku attīstības programmas apakšpasākums)
Nr.
p.k.

Mērķis/rīcība

Lauku attīstības
programmas
apakšpasākuma aktivitāte
1.

1.1

1.2

„Atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai un ražošanai‖

„Tūrisma nozares attīstības
un sadarbības veicināšana‖

Maksimālā
attiecināmo izmaksu
summa vienam
projektam (euro)

Maksimālā atbalsta intensitāte
(%)

Īstenošanas
kārtas
(izsludināšanas
princips)

Rezultātu rādītāji

Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbī bas un pakalpojumu attīstību

19.2.Aktivitāte „Vietējās
ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas‖

19.2.Aktivitāte „Vietējās
ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas‖

100 000 (ja
ieguldījumi
būvniecībā
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
izveidei ir vismaz
70% no projekta
attiecināmo izmaksu
summas)
Pārējiem projektiem
50 000
100 000(ja
ieguldījumi
būvniecībā
uzņēmējdarbības
infrastruktūras
izveidei ir vismaz
70% no projekta
attiecināmo izmaksu
summas)
Pārējiem projektiem
50 000

Kopprojektam 80%
70%

Kopprojektam 80%
70%

Vismaz viena
projektu
pieņemšanas kārta
gadā

Izveidotas 6 jaunas darba vietas,
saglabātas esošās darba vietas

Vismaz viena
projektu
pieņemšanas kārta
gadā

Izveidotas 4 jaunas darba vietas,
saglabātas esošās darba vietas
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2.

2.1

2.2

„Novada vajadzībām
piemērotu sabiedrisko
aktivitāšu attīstība‖
„Apdzīvoto vietu publiskās
infrastruktūras uzlabošana‖

Mērķis Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā

19.2.Aktivitāte „Vietas
potenciāla attīstības
iniciatīvas‖
19.2.Aktivitāte „Vietas
potenciāla attīstības
iniciatīvas‖

Sabiedriskā labuma projektam 90%
50 000

50 000

Sabiedriskā labuma projektam 90%

Vismaz viena
projektu
pieņemšanas kārta
gadā

Ieviesti vismaz 10 sabiedrisko
aktivitāšu attīstības projekti,
saglabāts esošo kolektīvu/ sporta
komandu skaits

Vismaz viena
projektu
pieņemšanas kārta
gadā

Ieviesti vismaz 10 publiskās
infrastruktūras uzlabošanas
projekti

3.Mērķis: Veicināt sadarbību uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldī bu starpā
3.1

Kopīgu uzņēmēju sadarbības
iniciatīvu veicināšana

19.3. Aktivitāte
‖Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība ‖

n/a

Atsevišķs projektu konkurss

2018.gads
2019.gads

Ieviests 1 Starpteritoriālās
un/vai starpvalstu sadarbības
projekts
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1. Mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību
Aktivitāte “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
1.1. Rīcība: „Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunas uzņēmējdarbības veidošanu un esošās attīstību
ražošanas nozarē, pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē un attīstīšanā (izņemot tūrisma
pakalpojumus), paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un personāla
kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem ―Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ―Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju‖‖.
Šīs rīcības ietvaros paredzēts veicināt arī mājražošanas nozares attīstību un sadarbību, tai
skaitā veidojot kopīgas tirdzniecības vietas un citus risinājumus realizācijas apjoma
paaugstināšanai. Rīcības ietvaros papildus punktus dod projektiem, kurus īsteno sociālās
atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji vai tos pieņem darbā.*
Projekti tiek īstenoti vietējās rīcības grupas darbības teritorijā. Gadījumā, ja projekts
ietver atbalstu tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un
tiešie labuma guvēji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības produktu
pārstrādātāji mājas apstākļos vai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās
sabiedrības, tad šādus projektus var īstenot arī Latvijas pilsētās, kurās iedzīvotājus skaits ir
lielāks par 15 000, (izņemot Rīgu). Projektu var neīstenot vietējās rīcības grupas darbības
teritorijā arī tādos gadījumos, ja paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes
kāpināšanai, ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības, interneta veikala vai tīmekļvietnes
izveide, kā arī piekabes vai mobilās tehnikas iegāde, kas pielāgota specifisku darbu veikšanai,
kurai ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un ir mobila pakalpojuma
sniegšanas vieta. Projektā iegādāto vai aprīkoto atbalsta pretendenta īpašumā esošo minēto
mobilo tehniku un piekabi uzraudzības laikā var izmantot arī ārpus vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas teritorijas.
Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai;
- tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un
jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
1.2. Rīcība: „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu un tūrisma nozarei nepieciešamu tūrisma
produktu un pakalpojumu attīstību, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojumā un
personāla kvalifikācijas paaugstināšanā atbilstoši noteikumiem ―Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ―Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju‖‖ .Papildus punktus piešķir sociālās atstumtības
riska grupu pārstāvju īstenotajiem projektiem vai tos pieņem darbā*, kā arī projektiem, kuru
ietvaros tiek veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiska izmantošana, kā arī radīti
tūrisma nozares uzņēmumu kopīgi (sadarbības) piedāvājumi.
Atbalstu sniedz šādām darbībām (projektā var ietvert un īstenot vairākas darbības):
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu
attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
- darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
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* Sociālā atstumtība ir indivīdu vai cilvēku grupu nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības,
bezdarba, diskriminācijas vai citu apstākļu dēļ. Sociāli atstumts cilvēks nespēj piekļūt pakalpojumiem un precēm,
nespēj īstenot savas tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz, piemēram, vides nepieejamība,
sabiedrības aizspriedumi, emocionālā un fiziskā vardarbība u.c. Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju
grupas ir iedzīvotāju grupas, kurām ir liegtas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekamus ienākumus, saņemt dažādus
pakalpojumus un preces, kuras ir būtiski nepieciešamas pilnvērtīgai funkcionēšanai sabiedrībā. Latvijā nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas ir šādas: pensijas vecuma personas (īpaši sievietes un
vientuļie pensionāri); pirmspensijas vecuma personas; daudzbērnu un nepilnās ģimenes; bērni un jaunieši; invalīdi
un personas ar funkcionāliem traucējumiem; bezdarbnieki (īpaši ilgstošie bezdarbnieki); bezpajumtnieki; romi;
ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas; cilvēku tirdzniecības upuri; no psihoaktīvām vielām
(alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām) atkarīgās personas; personas ar
nepietiekošām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām zināšanām un prasmēm; trūcīgās personas.

2. Mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes
uzlabošanā
Aktivitāte „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
2.1. Rīcība: „Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība”
Rīcības ietvaros tiks atbalstīta būvniecība un restaurācija, aprīkojuma iegāde sabiedrisko
aktivitāšu, mūžizglītības un sociālo pakalpojumu attīstībai novada līmenī. Papildus punkti tiks
doti projektiem, kuri tiks īstenoti iepriekšējā plānošanas periodā izveidotās telpās vai izmantojot
iepriekšējā plānošanas perioda izveidoto/uzlaboto infrastruktūru. Papildus punktus iespējams
saņemt, ja tiks nodrošināta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana. Atbalsts
tiks sniegts atbilstoši noteikumiem ―Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā ―Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju‖‖.
Atbalstu sniedz šādām darbībām: sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu
klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas
veidu) dažādošanai.
2.2. Rīcība: „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt Partnerības teritorijas apdzīvoto vietu publisko
infrastruktūru, kuras nepieciešamība ir apstiprināta ar apdzīvotās vietas iedzīvotāju vajadzību
apzināšanu un atbilst vietējās pašvaldības plānošanas dokumentiem. Projekta iesniedzējs
projekta pieteikumā B.6.1. sadaļā apraksta, kā ir veikta projekta idejas saskaņošana ar vietējiem
iedzīvotājiem, pievieno pamatojošu dokumentu (piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, ciema
attīstības plāns, pētījums u.c.) un norāda atbilstību konkrētajiem vietējās pašvaldības plānošanas
dokumentiem.
Priekšroka šīs rīcības ietvaros tiks dota projektiem, kas papildina uzņēmējdarbības
vajadzības, piemēram, tūrisma un pakalpojumu nozarē, kā arī vērstas uz materiālā vai
nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu. Atbilstošas
publiskās infrastruktūras nodrošinājums ir ļoti svarīgs priekšnosacījums nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai.
Atbalsts tiks sniegts atbilstoši noteikumiem ―Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ―Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju‖‖.
Atbalstu sniedz šādām darbībām: vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu,
sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.
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3.2. Cita ārējā finansējuma nepieciešamība un piesaistīšanas novērtējums
Atbilstoši pētījumā ――Bauskas rajona lauku partnerības‖ vietējās attīstības stratēģijas
2009.-2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai‖
apkopotajiem statistiskajiem datiem, iepriekšējā plānošanas perioda pieredzei un sasniegtajiem
rādītājiem, kā arī ņemot vērā Partnerības teritorijas iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko
organizāciju sniegtos viedokļus, turpmākajā Partnerības darbībā paredzēts meklēt iespējas
piesaistīt arī citu ārējo finansējumu, lai veicinātu iedzīvotāju vēlmi iesaistīties uzņēmējdarbībā,
sniegtu atbalstu vietējo kopienu aktivizēšanai vai jaunas infrastruktūras un aktivitāšu radīšanai
atbilstoši vietējās sabiedrības vēlmēm un vajadzībām.
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4.SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS
ĪSTENOŠANA UN NOVĒRTĒŠANA
4.1. Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu veidošanas apraksts un sadarbības
nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošajām organizācijām
Bauskas partnerības darbības rezultātā tiek veicināta jaunu nevalstisko organizāciju
veidošanās, esošo stiprināšana un produktīvāka organizāciju savstarpējā sadarbība un līdzdalība
lēmumu pieņemšanā gan pašvaldībās, gan gatavojoties LEADER pieejas projektu ieviešanai.
Līdz ar to Partnerībai ļoti būtiski veicināt ciešāku organizāciju un biedru savstarpējo sadarbību.
Ņemot vērā organizācijas specifisko struktūru un darbu organizāciju, kā arī iesaistīto
biedru darbības teritorijas, regulāra informācijas apmaiņa ar organizācijas valdi un biedriem
norisinās:
• ar vietējā laikraksta ―Bauskas Dzīve‖ starpniecību,
• sniedzot informāciju Bauskas partnerības rīkotajos pasākumos,
• ievietojot informāciju partnerības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv,
• ievietojot informāciju pašvaldību mājas lapā www.bauska.lv, www.rundale.lv,
www.iecava.lv, www.vecumnieki.lv.
• konsultējoties pie Partnerības administrācijas,
• ar e-komunikācijas palīdzību.
Bauskas partnerība regulāri informē sabiedrību par aktualitātēm tās darbībā, VRG
stratēģijas izstrādi, īstenošanas uzsākšanu un projektu konkursiem. Sabiedrības informēšana
notiek gan tiešā veidā pašu un citu institūciju organizētajos semināros un citos pasākumos, gan ar
informatīvu materiālu, mājas lapas un plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
Sadarbības veicināšanai tiks izmantotas šādas metodes:
• Kopīgas tikšanās kopprojektu ideju attīstībai;
• Jaunu, inovatīvu risinājumu meklējumi 1.4.sadaļā identificētajām teritorijas attīstības
vajadzībām un potenciāla izmantošanai;
• Informācijas nodrošināšana par sadarbības iespējām.
Lai veicinātu stratēģijas īstenošanu un teritorijas aktivizēšanu, tiek paredzēta informācijas
un pieredzes apmaiņas pasākumu rīkošana ar nolūku informēt un popularizēt vietējā sabiedrībā
SVVA stratēģiju un veicinātu tās īstenošanu, kā arī tiks sniegts atbalsts potenciālajiem atbalsta
saņēmējiem projektu ideju radīšanā, projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā.
Izsludinot projektu konkursa kārtu, tiks rīkoti informatīvie semināri par projekta pieteikumu
sagatavošanu.
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Bauskas rajona lauku partnerības ārējās komunikācijas tīkls
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2.attēls - Bauskas rajona lauku partnerības ārējās komunikācijas tīkls.

4.2. Papildinātības nodrošināšana ar Eiropas Savienības struktūrfondu darbības
programmas specifiskajiem atbalsta mērķiem
Partnerība, ieviešot Stratēģiju, nodrošinās papildinātību ar ES struktūrfondu darbības
programmas specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM).
Būtiskākie SAM-i, kas koordinētā veidā uzlabotu Stratēģijas mērķu sasniegšanu ir
sekojoši:
5.5.1.SAM:saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. ELFLA atbalsts: nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma
objektu un saistītās infrastruktūras atjaunošana, pārbūve un restaurācija, jaunas infrastruktūras
būvniecība ar mērķi pilnveidot kultūras un dabas mantojuma objektā nodrošinātos pakalpojumus,
kā arī jaunu pakalpojumu izveidi.
5.4.1.SAM: saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas.
Lai nodrošinātu dabas vērtību nenoplicināšanu, dabas mantojuma saglabāšanu un ekoloģisko
prasību ievērošanu, tiks veikti teritorijas labiekārtojumi, tādējādi novirzot iespējamās tūrisma
plūsmas uz Natura 2000 teritorijām. ELFLA atbalsts: labiekārtotas veloceliņi un gājēju takas
cauri dabas parkam, tūrisma uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju atbalsts; velo nomas punkta
izveide tūristiem, kafejnīcas izveide u.c.
3.1.1.SAM: sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā. SAM ietvaros
tiks veicināta jaunu komersantu veidošana, esošu komersantu izaugsme un apstrādes rūpniecības
īpatsvara pieaugums, kam būs tieša ietekme uz jaunu darba vietu radīšanu, produktivitātes
kāpumu un inovāciju pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu.
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Tiks nodrošināts nepieciešamais finansiālais atbalsts, konsultatīvie pakalpojumi un apstrādes
rūpniecības komersantu vajadzībām atbilstoša infrastruktūra, t.sk. telpas. ELFLA atbalsts: tiešas
investīcijas jaunu uzņēmumu veidošanā, piemēram, aprīkojums jaunajam uzņēmējam, kurš uzsāk
darbu uzņēmējdarbības centrā.
8.1.2.SAM: uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi.
Demogrāfiskās prognozes norāda, ka esošais visu pakāpju izglītības iestāžu tīkls nākotnē netiks
racionāli izmantots. Padarot izglītības iestāžu tīklu efektīvāku, rodas iespēja optimāli izmantot
pedagoģiskos un infrastruktūras resursus un nodrošināt piekļuvi kvalitatīvai izglītībai. ELFLA
atbalsts: atbrīvotās telpas iespējams izmantot fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla stiprināšanai un
kultūras kapitāla stratēģiskai un ilgtspējīgai izmantošanai, piemēram, atbrīvotajās skolas telpās
veidot ciema sabiedrisko centru.
5.6.2.SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši
pašvaldību integrētajām attīstības programmām. Projekti vērsti uz pilsētvides revitalizācijas
veicināšanu, rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto teritoriju
atjaunošanu.
Sakārtotās degradētās teritorijas tiks pielāgotas jaunu uzņēmumu izvietošanai tajās vai esošo
paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās. ELFLA atbalsts:
tiešas investīcijas jaunu uzņēmumu veidošanā, esošo uzņēmumu attīstībā, piemēram, būves
atjaunošana, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota, būvniecība, aprīkojums uzņēmējam,
kurš uzsāk darbu vai attīsta uzņēmējdarbību.
3.3.1.SAM: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošā infrastruktūrā. Paredzēts atbalsts uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai investoru piesaistei un darbavietu radīšanai, veicot investīcijas maza mēroga
uzņēmējdarbības atbalsta publiskās infrastruktūras attīstībai un pieejamībai, t.sk. nepieciešamo
industriālo pieslēgumu izveidei. ELFLA atbalsts: tiešas investīcijas jaunu uzņēmumu veidošanā,
esošo uzņēmumu attīstībā, piemēram, būves atjaunošana, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli
uzlabota, būvniecība, aprīkojums uzņēmējam, kurš uzsāk darbu vai attīsta uzņēmējdarbību.

4.3. Projektu vērtēšanas kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana
Projektu izsludināšanas kārtība
Partnerība izsludina un organizē projektu iesniegumu pieņemšanu, atbilstoši vietējās
attīstības stratēģijā noteiktajam rīcības plānam un ievērojot atklātu projektu iesniegumu
konkursu nosacījumus. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 2 kārtās (skatīt Rīcības plānu).
3.kārta tiks rīkota gadījumā, ja finansējums netiks apgūts pirmajās divās kārtās.
Partnerība ne vēlāk kā mēnesi, pirms tiek uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana,
saskaņo ar Lauku atbalsta dienestu šādu informāciju, un Lauku atbalsta dienests to ievieto savā
tīmekļa vietnē:
- datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, un projektu īstenošanas termiņu;
- attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas mērķim un attiecīgai rīcības plānā
iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, viena atbalstāmā projekta maksimālo attiecināmo
izmaksu summu, atbalsta intensitāti, rīcības aprakstu un atbilstošo darbību;
- projektu vērtēšanas kritērijus un to izvērtēšanai nepieciešamo informāciju, kas jāsniedz
projekta iesniegumā sadaļā ―Papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības
stratēģiju‖, un minimālo punktu skaitu, kas iegūstams, lai par projektu sniegtu pozitīvu
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atzinumu, katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros
notiek projektu iesniegumu pieņemšana;
- vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju
un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā, kā arī kontaktinformāciju
(kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi).
Partnerība pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā ―Bauskas Dzīve‖, kas
pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu
iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un
vietējās attīstības stratēģijas mērķim un rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru,
datumu, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana, un projektu īstenošanas termiņu,
vietējās rīcības grupas nosaukumu un adresi, kur var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un
iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā, kontaktinformāciju, kā arī atsauci uz
Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietni un norādi par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu un Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi, kur projekta
iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu
likumu.
Projektu iesniegumi jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumam ―Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju‖.
Projektu vērtēšanas kārtība
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ projektu vērtēšanas komisija (turpmāk
tekstā – komisija) tika izveidota 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‖ Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam ietvaros.
Projektu vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā iekļauto
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam M19 pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (SVVA — sabiedrības virzīta vietējā attīstība)‖ projektu (turpmāk – projekti) vērtēšanu
un saturisko uzraudzību.
Vērtēšanas komisijas darbība ir noteikta biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖
projektu vērtēšanas komisijas nolikumā.
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ projektu vērtēšanas komisijas nolikumu
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai‖ skatīt 5.pielikumā.
Partnerība mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām:
4.3.1. izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai atbilstoši:
4.3.1.1.vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti,
kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai
rīcībai, tālāk netiek vērtēti;
4.3.1.2.vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam
piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka
projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. Piešķirot kādā kritērijā samazinātu
punktu skaitu, vērtētājs sniedz pamatojumu, kāpēc attiecīgais vērtējums tiek
samazināts. Projektu vērtēšanas kritērijiem ir noteikts minimālais punktu skaits, kas
projektam ir jāiegūst, lai tas būtu atbilstošs vietējās attīstības stratēģijai, un
minimālais punktu skaits ir samērīgs pret maksimālo punktu skaitu, ko projekts var
iegūt projektu vērtēšanas kritērijos;
4.3.2. pēc projektu izvērtēšanas katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai
attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu
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iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās
rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu
punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu
skaitu atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Par
projektiem, kas neiegūst minimālo punktu skaitu vērtēšanas kritērijos, kas nosaka
projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu
atzinumu. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu
noraidīšanas iemeslu;
4.3.3. projektu sarakstā atsevišķi pa rīcībām norāda katrai rīcībai izsludināto publisko
finansējumu euro, atbalsta pretendenta nosaukumu, projekta nosaukumu, projekta
īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko
finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un atzinumu, norādot, vai
tas ir pozitīvs vai negatīvs;
4.3.4. projektu sarakstu un atzinumus, lēmējinstitūcijas sēdes protokola kopiju kopā ar
projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, kā arī publikācijas
kopiju iesniedz piecu darbadienu laikā Lauku atbalsta dienestā. Dokumentu atbilstību
oriģinālam
apliecina
vietējās
rīcības
grupas
paraksttiesīga
amatpersona.
Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā,
to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par likuma ―Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā‖ prasību ievērošanu. Projektu sarakstu elektronisko
versiju nosūta Lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienests informāciju par
vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļa vietnē.
Projektu iesniegumi, par kuriem Partnerība ir sniegusi negatīvu atzinumu, uzskatāmi par
neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumam, un Lauku atbalsta dienests to
atbilstību noformēšanas prasībām un pārējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem nepārbauda.
Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai vietējā rīcības grupa
varētu izvērtēt projekta atbilstību prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu
informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā
rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē atbilstoši prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā
norādīto informāciju, un attiecīgajā vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības
grupa saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta
dienestā.
Ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos
vietējās attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar
lielāku punktu skaitu.
Projektu atbilstības vērtēšanas kritēriji vietējai attīstības stratēģijai pievienoti 4.
pielikumā.
Interešu konflikta novēršana
Partnerības valde ir vienojusies, ka Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu vērtēšanas komisijas dalībniekiem jāpaziņo, kādas organizācijas vai citas
intereses viņi pārstāv, kuras varētu ietekmēt viņu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. Vērtēšanas
komisijas pārstāvji par to sniedz informāciju komisijas priekšsēdētājam pirms katras finansējuma
piešķiršanas sēdes, parakstot Interešu deklarāciju.
VRG vērtēšanas komisijas pārstāvim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijā
un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas
kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir iesniegušas projektu iesniegumu. Par šiem
gadījumiem attiecīgi tiek norādīts sēdes protokolā.
Interešu deklarācijas veidlapa 6. pielikumā.
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4.4. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzības un
novērtēšanas procedūra
Stratēģijas īstenošanas pastāvīga uzraudzība un periodiska novērtēšana tiks veikta
izmantojot dažādas metodes, t.sk. īstenoto projektu un novērtējuma rādītāju apzināšana, projekta
apsekošana tā realizācijas vietā, pēc attiecīgās kārtas projektu realizācijas, izvērtēta vietējās
attīstības stratēģijas izpildes gaita, lēmumu pieņemšana par turpmākajām darbībām stratēģijas
īstenošanai, nepieciešamības gadījumā attīstības stratēģijas grozījumu veikšana.
Rīcību rezultatīvie un mērķu sasniegšanas novērtējuma rādītāji tiks savākti un apkopoti
sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu EPS, kā arī
apsekojot projektu tā realizācijas vietā. Pēc attiecīgās kārtas projektu realizācijas, tiks izvērtēta
vietējās attīstības stratēģijas izpildes gaita un pieņemti lēmumi turpmākai darbībai.
VRG teritorijā informācija par stratēģijas īstenošanu un tās rezultātiem tiks izplatīta ar
vietējā laikraksta ―Bauskas Dzīve‖ starpniecību, sniedzot informāciju Partnerības rīkotajos
pasākumos, ievietojot informāciju partnerības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv,ievietojot
informāciju pašvaldību mājas lapā www.bauska.lv,
www.rundale.lv,
www.iecava.lv,
www.vecunieki.lv ar e-komunikācijas palīdzību.
VRG stratēģijas īstenošanas rezultāti sniegs ieguldījumu ELFLA atbalstīto rīcību
īstenošanai nacionālajā līmenī: tiks sekmēta esošo uzņēmumu saglabāšana un attīstība, jaunu
uzņēmumu izveide, radītas jaunas darba vietas, nepalielināsies bezdarbnieku skaits. VRG
stratēģijas īstenošanas rezultāti sniegs ieguldījumu 6. prioritātes 6B mērķa virzienos un
horizontālajos mērķos – vide un klimats. Stratēģijas ieviešana sekmēs vietējo attīstību lauku
teritorijā, stiprinās vietējo ekonomiku un uzņēmējdarbības dažādību, sekmēs vietējo resursu
maksimālu un produktīvu izmantošanu, veicinās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objektu,
sakārtošanu pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, uzlabos lauku dzīves telpu
un padarīs to pievilcīgāku iedzīvotājiem, kas ļaus tiem parūpēties pašiem par sevi, savām
ģimenēm un savas teritorijas attīstību, veicinās sociāli maznodrošināto personu iesaisti vietējās
sabiedrības dzīves pilnveidošanā.
Vietas potenciālu veido dabas, fiziskais, sociālais, cilvēkkapitāls un kultūras kapitāls. To
izmantošana sekmēs jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un
produktu piedāvājuma attīstību. Tiks piedāvāts atbalsts inovatīviem risinājumiem nodarbinātības
veicināšanā un ienākumu iespējas palielināšanā, uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves apstākļus,
kā arī sekmēt ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu, nodrošinot dzimumlīdztiesību un
jauniešu iesaistīšanos, kā arī vienlīdzīgas iespējas visiem, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
VRG stratēģijas īstenošana sniegs būtisku ieguldījumu pašvaldību attīstības programmu
īstenošanā, atbalstot gan uzņēmējdarbības un pakalpojumu attīstību, gan publiskās
infrastruktūras attīstību, gan sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

4.5. Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas organizāc ija
Administratīvais darbs stratēģijas īstenošanai, t.sk. komunikācijas pasākumi tiks īstenoti
atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai. Pieejamais
finansējums apakšpasākumā 19.4 „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, teritorijas
aktivizēšana‖, kur atbalstu saņems VRG darbības nodrošināšanai un sabiedrības aktivizēšanai,
tajās tiks iekļautas arī īpašas personāla izmaksas. Atbalsta intensitāte līdz 100%,atbalsts
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nepārsniedz 15% no kopējā vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā finansējuma
apjoma.
VRG stratēģijas īstenošanu veiks administratīvais vadītājs, ievērojot Darba likumā
noteikto normālo darba laiku. Administratīvais vadītājs vietējā rīcības grupā būs nodarbināts uz
pilnu slodzi. Grāmatvedības uzskaitei tiks nodarbināts grāmatvedis uz nepilnu slodzi,
nepieciešamības gadījumā tiks pieņemts darbinieks konkrētu uzdevumu veikšanai.
Komunikācijas pasākumi aprakstīti 4.1. sadaļā ―Vietējās rīcības grupas informācijas tīklu
veidošanas apraksts un sadarbības nodrošināšana ar dažādām tās darbības teritorijā esošajām
organizācijām‖.
Pārvaldes struktūra
Bauskas partnerības Sapulce ir augstākā biedrības lēmējinstitūcija. Biedrības pārstāvju
lēmējinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 9 valdes locekļiem, kuri ievērojot partnerības principu,
pārstāv valsts un pašvaldību, uzņēmējdarbības, nevalstisko sektoru.
Biedrības valdē, kura ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, ir ievēlēti 3
pašvaldību pārstāvji, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Lēmējinstitūcijā ir
pārstāvētas gan lauksaimnieku intereses, gan lauku sieviešu un jauniešu intereses.

SAPULCE

REVIDENTS

PĀRSTĀVJU
LĒMĒJINSTITŪCIJA VALDE

IZPILDINSTITŪCIJA KOORDINATORS

ADMINISTRATĪVAIS
VADĪTĀJS

GRĀMATVEDIS

ADMINISTRATĪVAIS
DARBINIEKS

3.attēls – Biedrības pārvaldes struktūra.
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5.

FINANSĒJUMA SADALES PLĀNS
Lauku attīstības
programmas apakšpasākumā

Nr.
p.k.

1.

2.

atbalsta
apmērs (% pret
kopējo atbalstu
Lauku attīstības
programmas
apakšpasākumā)

Mērķis

Mērķis: Veicināt
uzņēmējdarbības un
pakalpojumu attīstību
Mērķis Veicināt sabiedrības
iesaisti savas dzīves telpas
kvalitātes uzlabošanā

atbalsta
apmērs
(euro)*

Rīcības programmas
pasākumā
atbalsta
apmērs (% pret
kopējo atbalstu
Rīcības
programmas
pasākumā)

atbalsta
apmērs
(euro)*

50%

n/a

n/a

50%

n/a

n/a

n/a

n/a

Kopā 100%
t. sk. uzņēmējdarbības
50%
attīstībai

Piezīme. * Aizpilda pēc sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas
lēmuma saņemšanas par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu.
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IZMANTOTO AVOTU SARAKSTS
1. Latvijas lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam.
2. 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumiNr.125 „Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai
un īstenošanai‖.
3. 2015.gada 13.oktobra Ministru Kabineta noteikumi Nr.590 ―Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā ―Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju‖‖.
4. Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2015.-2020.gadam.
5. Bauskas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam.
6. Iecavas novada attīstības programma 2013.- 2019.gadam.
7. Rundāles novada attīstības programma 2012.–2018.gadam.
8. Vecumnieku novada attīstības programma 2013.-2019.gadam.
9. Pētījums ――Bauskas rajona lauku partnerības‖ vietējās attīstības stratēģijas 2009.2013.gadam ieviešanas gala novērtējums un priekšlikumu izstrāde turpmākai darbībai‖.
10. Vadlīnijas un ieteikumi vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014-2020.gada
plānošanas periodam.
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PIELIKUMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stratēģijas sasaiste ar iepriekšējā plānošanas periodā sasniegtajiem rezultātiem.
Stratēģijas izstrādes procesa apraksts.
Stratēģijas apstiprināšanas un grozījumu veikšanas procedūra.
Projektu vērtēšanas kritēriji.
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ projektu vērtēšanas komisijas nolikums
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.
Interešu konflikta novēršana.
Atzinuma veidlapa par projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai.
Vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un sasniedzamo rezultātu izpildes, VRG
darbības ikgadējās novērtēšanas kārtība.
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ biedru skaits un to sadalījums pa novadiem
vai administratīvi teritoriālām vienībām.
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1.pielikums
STRATĒĢIJAS SASAISTE AR IEPRIEKŠĒJĀ PLĀNOŠANAS PERIODĀ
SASNIEGTAJIEM REZULTĀTIEM
Partnerība ir īstenojusi Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģiju 2009.-2013.gadam,
kurā bija izvirzījusi četras prioritātes: dzīves kvalitātes uzlabošana, sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana, publiskās telpas sakārtošana, mājražošanas veicināšana. Kopā četrās prioritātēs ir
iesniegti 269 projektu pieteikumi un īstenoti 157 projekti, kurus ir īstenojušas pašvaldības, NVO,
uzņēmumi, fiziskas personas un zemnieku saimniecības. Visaktīvākās stratēģijas īstenošanā bija
NVO un pašvaldības. Tomēr pamazām iesaistījās arī zemnieku saimniecības un uzņēmumi.
Vislielākā pieredze un īstenotie projekti ir NVO un pašvaldībām, kas kopā ir īstenojuši
141 projektu, kas ir 90% no visiem projektiem. Savukārt 11 zemnieku saimniecību un 4
uzņēmēju īstenotie projekti ir ļoti nozīmīgi, jo tā ir VRG pieredze uzņēmējdarbības attīstībai, kas
ir nepieciešama turpmākajā VRG teritorijas attīstībā. Turklāt mājražošana ir potenciāls, kura
lomu vietējās teritorijas attīstībā jānovērtē un jāatbalsta.
Finansiāli visietilpīgākās ir rīcības
― Pakalpojumu nodrošināšana vietējiem
iedzīvotājiem‖, ―Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana‖ un ―Publiski pieejamas vides
labiekārtošana, infrastruktūras izveide un esošo objektu uzlabošana‖. Arī projektu skaits šajās
rīcībās ir vislielākais. Projekti ir veicinājuši dzīves kvalitātes paaugstināšanos, sabiedrisko
aktivitāšu pieaugumu, publiskās telpas sakārtošanu un nodarbinātības pieaugumu, tomēr virkne
problēmu un vajadzību joprojām nav atrisinātas.
Nepieciešams turpināt investēt uzņēmējdarbības attīstībā, īpašu uzmanību veltot tūrisma
nozares attīstībai, uzņēmēju kooperācijai un vietējo resursu pilnvērtīgākai izmantošanai, kā arī
sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iesaistīšanai uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā.
Ņemot vērā būtiskos ieguldījumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā un aprīkojuma
iegādē, arī turpmāk jāatbalsta nepieciešamā aprīkojuma iegādi un vietējo kopienu aktivizēšanu
vai jaunas infrastruktūras un aktivitāšu radīšanu, atbilstoši vietējās sabiedrības vēlmēm un
vajadzībām.
Ņemot vērā esošo publiskās infrastruktūras stāvokli, kā arī Partnerības teritorijas
iedzīvotāju viedokli un vajadzību saglabāt vietējo apdzīvotību un veicināt jauniešu atgriešanos
lauku
teritorijās,
nepieciešams veicināt ieguldījumus ciemu/pagastu/pilsētas publiskās
infrastruktūras attīstībā.
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2.pielikums
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDES PROCESA APRAKSTS
Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes procesā tika izmantotas dažādas metodes. Tika
veikts pētījums, kas aptver Partnerības Vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam
ieviešanas gala novērtējumu un priekšlikumu izstrādi turpmākai darbībai. Iedzīvotājiem ir ļoti
svarīga un būtiska loma stratēģijas izstrādes procesā, tāpēc īpaša uzmanība tika pievērsta katra
iedzīvotāja, uzņēmēja, nevalstiskās organizācijas pārstāvja un pašvaldības darbinieka viedoklim
un vajadzību apzināšanai.
Stratēģijas izstrādē tika iesaistīti VRG darbības teritorijā esošie iedzīvotāji, kas pārstāv
dažādās sociālās grupas un darbības nozares. Noorganizēti 4 teritoriāli informatīvie semināri/
forumi Bauskā, Iecavā, Vecumniekos un Pilsrundālē ―„Kā īstenot savas idejas ciema un novada
attīstībai!‖ (kopā 91 dalībnieks) un divas fokusa grupas (20 dalībnieki).
Informatīvajā seminārā/forumā Bauskā 9.aprīlī piedalījās dažādu interešu (jauniešu,
lauksaimnieku, sieviešu, uzņēmēju, dejošanas) nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kultūras
nozares pārstāvji, sporta nozares pārstāvji, muzeju pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji,
izglītības iestāžu pārstāvji, interešu izglītības iestāžu pārstāvji, sporta skolas pārstāvji.
Informatīvajā seminārā/forumā Vecumniekos 10.aprīlī piedalījās dažādu
interešu
(mežsaimnieku, sieviešu, uzņēmēju, integrācijas) nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji,
lauksaimnieki, kultūras nozares pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji.
Informatīvajā seminārā/forumā Pilsrundālē 17.aprīlī piedalījās dažādu interešu (jauniešu,
pensionāru, vēsturiskās izpētes) nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, sporta nozares pārstāvji,
muzeja pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji.
Informatīvajā seminārā/forumā Iecavā 17.aprīlīpiedalījās dažādu interešu (sieviešu,
integrācijas, dejošanas u.c.) nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, kultūras nozares pārstāvji,
sporta nozares pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji, interešu
izglītības iestāžu pārstāvji, sporta skolas pārstāvji, reliģiskas organizācijas pārstāvji, bibliotēku
pārstāvji.
Fokusgrupās 7. un 28.jūlijā piedalījās (jauniešu, lauksaimnieku, sieviešu, uzņēmēju,
integrācijas) nevalstiskās organizācijas, uzņēmēji, lauksaimnieki, kultūras nozares pārstāvji,
sporta nozares pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji.
Stratēģijas publiskajā apspriešanā un rīcības plāna saskaņošanā piedalījās 27 dalībnieki dažādu interešu (jauniešu, lauksaimnieku, uzņēmēju, integrācijas) nevalstiskās organizācijas,
uzņēmēji, lauksaimnieki, sporta nozares pārstāvji, pašvaldības iestāžu pārstāvji, izglītības
iestāžu pārstāvji.
Veikta Stratēģijas apstiprināšana biedrības valdes sēdē (9 valdes locekļi). To pārstāv 3
pašvaldību pārstāvji, 3 nevalstisko organizāciju pārstāvji un 3 uzņēmēji. Lēmējinstitūcijā ir
pārstāvētas gan lauksaimnieku intereses, gan lauku sieviešu un jauniešu intereses.
Veiktā pētījuma ietvaros:
• Sagatavots Partnerības teritorijas sociāli ekonomiskais raksturojums ar novadu profiliem;
• Veikts vietējās attīstības stratēģijas 2009.-2013.gadam ieviešanas novērtējums;
• Veikta mērķa grupu anketēšana, apkopotas 350 respondentu aizpildītas anketas. Aptauja tika
veikta elektroniski, aptaujas anketas izsūtot e-pastu veidā iespējami daudz respondentiem,
ievietojot pašvaldību un Bauskas rajona lauku partnerības mājas lapās. Vienlaicīgi aptauja
tika veikta aptaujājot partnerības iedzīvotājus ―uz ielas‖ un vairākās lauku pagastu
bibliotēkās.
• Sagatavots kartogrāfiskais materiāls par īstenotajiem projektiem;
• Sagatavoti priekšlikumi turpmākai darbībai.
Aptaujā tika noskaidrotas galvenās vajadzības, kas būtu jārisina. Atbildot uz jautājumu:
―Kāda veida uzņēmējdarbības projekti un aktivitātes būtu jāatbalsta nākamajā periodā?‖
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63,7% respondentu uzskata, ka primāri atbalstāmi ir projekti, kas veicina jauniešu nodarbinātību
un aktivitātes, 51,1% uzskata, ka būtiski ir uzņēmējdarbību veicinošie projekti, savukārt aptuveni
vienāds skaits respondentu uzskata, ka būtiski atbalstāmi ir tūrisma attīstību veicinoši,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības, jaunu pakalpojumu izveides un
mājražošanas veicināšanas projektu realizācija.
Fokusgrupas dalībnieku viedoklis par atbalstāmajām uzņēmējdarbības nozarēm un
virzieniem bija ļoti līdzīgs, 6 minētās uzņēmējdarbības aktivitātes: uzņēmējdarbības uzsākšana,
mājražošanas uzsākšana un attīstība, jaunu pakalpojumu izveide un esošo dažādošana,
kultūrvēstures mantojuma izmantošana uzņēmējdarbībā, jauniešu nodarbinātība un tūrisma
pakalpojuma attīstība, guva vienādi līdzvērtīgu atbalstu, izņemot mājražošanas uzsākšanas un
attīstības aktivitāti atstājot ar mazāku atbalstu.

4.attēls: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kāda veida uzņēmējdarbības projekti un aktivitātes
būtu jāatbalsta nākamajā periodā?‖
Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja.
Atbildot uz jautājumu: ―Kāda veida sabiedrības iniciatīvas būtu jāatbalsta nākamajā
periodā?‖, vienlīdz liels aptaujāto iedzīvotāju skaits uzskata, ka nākamajā periodā būtu jāatbalsta
Partnerības teritorijas publiskās infrastruktūras sakārtošana (46,3%), dažāda rakstura sabiedrisko
aktivitāšu īstenošana (44,8%), brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana un īstenošana (44,4
%), sporta aktivitāšu infrastruktūras attīstība (39,4%), kultūras aktivitātes (39%). Nedaudz
mazāks atbalsts ir mūžizglītības aktivitāšu realizācijai (29,2%), kultūrvēsturiskā mantojuma
objektu saglabāšanai (28,3%) un citiem projektiem (4,8%).
Lūdzot rekomendācijas, kādas sabiedrības iniciatīvas būtu atbalstāmas jaunās Stratēģijas
īstenošanas laikā, forumu dalībnieku viedoklis sakrita ar aptaujas dalībnieku viedokli.
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5.attēls: Respondentu atbildes uz jautājumu „Kāda veida sabiedrības iniciatīvas būtu jāatbalsta
nākamajā periodā?‖
Avots: Partnerības teritorijas iedzīvotāju aptauja.
Apkopojot iedzīvotāju viedokli, šīs vajadzības tika iekļautas Stratēģijas Rīcības plānā.
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3.pielikums

STRATĒĢIJAS APSTIPRINĀŠANAS UN GROZĪJUMU VEIKŠANAS
PROCEDŪRA
Vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanas un grozījumu veikšanas procedūra notiks
saskaņā ar atbilstošiem plānošanas un normatīvajiem dokumentiem: Lauku attīstības programmu
2014.-2020.gadam un Ministru Kabineta noteikumiem ―Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un
īstenošanai‖:
 Vietējās attīstības stratēģiju apstiprina vietējās rīcības grupas valde (lēmējinstitūcija);
 Vietējās rīcības grupas lēmums un stratēģija tiek iesniegta Lauku atbalsta dienestam, kas
nodrošina Zemkopības ministrijas izveidotās vietējās attīstības stratēģiju atlases komitejas
(turpmāk – komiteja) sekretariāta pienākumus;
 Lauku atbalsta dienests pārbauda vietējās attīstības stratēģijas atbilstību Ministru kabineta
noteikumos minētajām prasībām, sagatavo novērtējumu un iesniedz komitejai;
 Komiteja izvērtē vietējās attīstības stratēģijas atbilstību Ministru kabineta noteikumos
minētajām prasībām;
 VRG klātienē komitejai prezentē iesniegto vietējās attīstības stratēģiju;
 Komiteja pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai
četru mēnešu laikā no stratēģijas iesniegšanas brīža Lauku atbalsta dienestā;
 Pēc komitejas lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanai VRG Lauku atbalsta dienestā iesniedz finansējuma sadales plānu (skat 5.sadaļu)
par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai piešķirtā atbalsta apmēra sadalījumu pa vietējās
attīstības stratēģijā noteiktiem mērķiem;
 VRG uzsāk vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu.
Grozījumi vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā tiks veikti atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr.125 ―Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošanai un īstenošanai‖ un par tiem tiek
informēts Lauku atbalsta dienests.
Lai aktualizētu, papildinātu vai veiktu grozījumus vietējās attīstības stratēģijā tiek veikta
sekojošā procedūra:
 Grozījumus,
papildinājumus vietējās attīstības stratēģijā apstiprina VRG valde
(lēmējinstitūcija);
 Iesniegums, kurā tiek pamatota grozījumu nepieciešamība, VRG lēmums un aktualizētā
vietējās attīstības stratēģija tiek iesniegta Lauku atbalsta dienestam;
 Lauku atbalsta dienests informē komiteju rakstiskās procedūras veidā;
 Komiteja izvērtē vietējās attīstības stratēģijas atbilstību Ministru kabineta noteikumos
minētajām prasībām;
 Komiteja pieņem lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu vai nepieciešamību precizēt vietējās
attīstības stratēģiju 10 darbdienu laikā;
 Lauku atbalsta dienests rakstiski informē VRG par komitejas lēmumu.
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4.pielikums.
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Projektu izsludināšanas un vērtēšanas kārtība ir aprakstīta 4.3.sadaļā “Projektu vērtēšanas
kritēriji un kārtība, tostarp interešu konflikta novēršana‖. Vērtēšanas komisijas darbība ir
noteikta biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ projektu vērtēšanas komisijas nolikumā
(5.pielikums).
Projekta atbilstības kritēriji
aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam rīcības plānā
1.1.rīcībai„Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un ražošanai” ir sekojoši:

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem, projektā
paredzētās darbības atbilst iesniegumā norādītajai rīcībai un aktivitātei.
Izslēdzošais kritērijs: Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas
rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti.
Radīto darbavietu skaits. Norāda plānoto radīto darbavietu skaitu pēc projekta
īstenošanas, atsevišķi pilna laika un daļēja laika darbavietas. Radīta darba vieta
– ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku, vai
pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba
vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra
gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek maksātas
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas . Projekta ietvaros radītām
darba vietām ir paredzēts atalgojums C. sadaļā. Ja pretendents izvēlās saglabāt
tikai esošās darba vietas, neradot nevienu jaunu darba vietu, punkti netiek
piešķirti.
Viens darbinieks - 1 punkts, 2 un vairāk darbinieki - 2 punkti.
Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums . Punkti summējas.
Aktivitāšu apraksts, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums –1
punkts,
Tirgus analīze, konkurentu novērtējums - 1 punkts.
Preces vai pakalpojumu apraksts -1punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta finansēšanas apraksts . Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi
(projekta iesniedzēja kapacitāte, materiālie resursi). Punkti summējas.
Aprakstīti
projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļu avoti un
materiālie resursi - 0,5 punkti.
Aprakstīti projekta vadībai nepieciešamie resursi(0,5 punkti tiek piešķirti, ja
atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, izglītība, darba pieredze
jomā, kurā ir plānots īstenot projektu) –0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta īstenošanas vieta.
Bauska - 0 punkti, lauku teritorija - 0,5 punkti.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas . Projekta iesniegumā parāda, ka
plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot
saimnieciskuma un lietderības principu*. Punkti summējas.
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe (atbalsta pretendents
iesniedz papildus dokumentu - detalizētu tāmi, D.1.sadaļa, 27.punkts, kurā
atšifrēta katra izdevumu pozīcija)– 1punkts.

Maksimālais
punktu
skaits

Iegūtais
punktu
skaits

Atbilstošās
projekta
iesnieguma sadaļas

Atbilst/
neatbilst

B.5., B.6.1.
B.15.

2

B.4.

3

B.6.1.

1

B.6.3.

0,5

B.7.

2

B.9.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Izmaksu nepieciešamība un atbilstība plānotajām aktivitātēm, to samērojamība
ar plānotajiem rezultātiem – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas
izplatīšanai(nodrošina publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas
veicina projekta atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai
aktivitāti visā projektu uzraudzības periodā) – 0,5 punkti.
Ja norādīta tikai minimālās publicitātes prasības izpilde, kas atbalsta
pretendentam ir obligāti jānodrošina pēc projekta īstenošanas, tad punkti netiek
piešķirti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Ražošanas apjoms sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta
īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi – 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Izmaksas sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas
apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko
dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma
projekta iesniegšanas gadā, visiem īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta
īstenošanas – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie
pavaddokumenti, atbilstoši normatīviem aktiem. Ja projektā plānota būvniecība/
pārbūve/ ierīkošana /novietošana, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var
saņemt, ja uz projekta iesniegšanas brīdi tiek iesniegta normatīvajos aktos
noteiktā būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un
būvju grupai un iepirkumu dokumentācija.
Pievienoti daļa no nepieciešamajiem dokumentiem – 1 punkts.
Pievienoti visi dokumenti – 2punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja pievienotajos dokumentos
informācija ir vispārīga, nepilnīgi raksturota, kļūdaina, neatbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Projekta īstenotājs norāda vai ir no sociālās atstumtības riska grupas (iesniedz
izziņu no pašvaldības vai paša apliecinājumu, ka atbilst nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautai iedzīvotāju grupai) vai arī šādas personas tiek
pieņemtas darbā (t.sk. jaunieši un iedzīvotāji pirmspensijas vecumā), kā arī
norāda vai nodrošina darbinieku apmācību uzņēmumā, nodrošinot darbam
nepieciešamo specifisko prasmju (ja attiecināms) apgūšanu – 1 punkts.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Šis kritērijs tiks norādīts VRG atzinumā kā viens no sasniedzamajiem rādītājiem
un tā neizpildes gadījumā atbalsta pretendentam tiks piemērotas sankcijas.
Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi un
veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai. Projekta īstenošanas shēma un
sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem. Norāda, kā tiks nodrošināta

0,5

B.13.

1

C.1.

1

C.2.

1

C.3.

2

D

1

B.6.1.
B.15.

1

B.6.1.
B.15, A.2.
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14.

15.

16.

17.

projekta īstenošanas vadība, finansiālais, tehniskais nodrošinājums un
uzraudzība.
Ja projekts tiek īstenots kā kopprojekts – 1 punkts.
Ja projekts veicina uzņēmēju sadarbību, skaidri ir aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai sadarbībai - 0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Teritorijai inovatīvs produkts un/vai pakalpojums. Punkti summējas.
Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts
nekur partnerības teritorijā –1punkts. Ja projekts paredz inovatīvu piedāvājumu
pagasta/ ciema vai uzņēmuma/ organizācijas līmenī, tad tiek piešķirti 0,5 punkti.
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu - daudzveidīgu
produktu ražošanu, piemēram, divi produkti- 1 punkts.
Projekta īstenošana ir virzīta uz vietējā produkta attīstību, izmantojot vietējos
resursus, tādejādi veicinot teritorijas identitātes stiprināšanu – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta nozīmīgums vietējās attīstības stratēģijai, sagaidāmie rezultāti un
ietekme. Atbalsta pretendents apraksta projekta sagaidāmos rezultātus, kā arī
pretendenta un vietējās teritorijas ieguvumu projekta īstenošanas rezultātā 1punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā. Fiziska persona
- līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības teritorijā, juridiskās
personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai
reģistrēta VRG darbības teritorijā - 1 punkts.
Viens punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta
iesnieguma iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG darbības teritorijā. Atbalsta
pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes reģistra, par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskām
personām informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.
Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās darbību VRG
teritorijā, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta darbības virziens.
Ja projektu plāno īstenot ražošanas sfērā – 2 punkti.
Ja projektu plāno īstenot pakalpojumu jomā - 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Kopējais punktu skaits

3

B.6.1.,
B.15.

1

B.6.1.,
B.15.

1

A.1.,
B.15.

2

A.1., B.5.,
B.6., C.
sadaļa

23

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu
skaitu no 0 līdz 3, kur 0 =―neatbilst vai ļoti vāji‖, maksimālais punktu skaits =―ļoti labi‖. Minimālais punktu skaits,
lai saņemtu pozitīvu atzinumu ir 10 punkti.
Specifiskais kritērijs:
Pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 2.kritērija. Ja arī šajā
kritērijā vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 14.kritērija ,piešķirot
augstāk novērtētajam projektam papildus 0,01 punktu.
* saimnieciskuma princips, saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai,
būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;
lietderības princips, saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu.
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Projekta atbilstības kritēriji
aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas
iniciatīvas” Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam rīcības plānā
1.2. rīcībai „Tūrisma nozares attīstības un sadarbības veicināšana” ir sekojoši:

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

Kritērijs

Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem, projektā
paredzētās darbības atbilst iesniegumā norādītajai rīcībai un aktivitātei.
Izslēdzošais kritērijs: Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas
rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti.
Radīto darbavietu skaits. Norāda plānoto radīto darbavietu skaitu pēc projekta
īstenošanas, atsevišķi pilna laika un daļēja laika darbavietas. Radīta darba
vieta – ir noslēgts darba līgums ar darbinieku, nosakot normālu darba laiku,
vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas
darba vietas sezonas darbu veikšanai, ja tajās kopā nostrādāto stundu skaits
kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam un ja par šādu darbinieku tiek
maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas . Projekta ietvaros
radītām darba vietām ir paredzēts atalgojums C. sadaļā. Ja pretendents izvēlās
saglabāt tikai esošās darba vietas, neradot nevienu jaunu darba vietu, punkti
netiek piešķirti.
Viens darbinieks - 1 punkts, 2 un vairāk darbinieki - 2 punkti.
Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Punkti summējas.
Aktivitāšu apraksts, investīciju apraksts un nepieciešamības pamatojums – 1
punkts,
Tirgus analīze, konkurentu novērtējums - 1 punkts.
Preces vai pakalpojumu apraksts -1punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta finansēšanas apraksts. Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi
(projekta iesniedzēja kapacitāte, materiālie resursi). Punkti summējas.
Aprakstīti projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļu avoti un
materiālie resursi - 0,5 punkti.
Aprakstīti projekta vadībai nepieciešamie resursi – 0,5 punkti (0,5 punkti tiek
piešķirti, ja atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, izglītība, darba
pieredze jomā, kurā ir plānots īstenot projektu).
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta īstenošanas vieta.
Bauska - 0 punkti, lauku teritorija - 0,5 punkti.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas. Projekta iesniegumā parāda, ka
plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot
saimnieciskuma un lietderības principu**. Punkti summējas.
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe (atbalsta pretendents
iesniedz papildus dokumentu - detalizētu tāmi, D.1.sadaļa, 27.punkts , kurā
atšifrēta katra izdevumu pozīcija) – 1 punkts. Izmaksu nepieciešamība un
atbilstība plānotajām aktivitātēm, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
– 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas
izplatīšanai (nodrošina publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas
veicina projekta atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai

Maksimālais
punktu
skaits

Iegūtais
punktu
skaits

Atbilstošās
projekta
iesnieguma sadaļas

Atbilst/n
eatbilst

B.5., B.6.1.
B.15.

2

B.4.

3

B.6.1.

1

B.6.3.

0,5

B.7.

2

B.9.

0,5

B.13.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

aktivitāti visā projektu uzraudzības periodā) – 0,5 punkti.
Ja norādīta tikai minimālās publicitātes prasības izpilde, kas atbalsta
pretendentam ir obligāti jānodrošina pēc projekta īstenošanas, tad punkti
netiek piešķirti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Ražošanas apjoms sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta
īstenošanas apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi – 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Izmaksas sākot ar pēdējo noslēgto gadu līdz gadam pēc projekta īstenošanas
apliecina iespēju īstenot projektu un sasniegt projekta mērķi – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumā atbalsta pretendents apliecina savu ekonomisko
dzīvotspēju. Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma
projekta iesniegšanas gadā, visiem īstenošanas gadiem, gadam pēc projekta
īstenošanas – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie
pavaddokumenti. Ja projektā plānota būvniecība/ pārbūve/ ierīkošana
/novietošana, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var saņemt, ja uz
projekta iesniegšanas brīdi tiek iesniegta normatīvajos aktos noteiktā
būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju
grupai un iepirkumu dokumentācija.
Pievienoti daļa no nepieciešamajiem dokumentiem – 1 punkts.
Pievienoti visi dokumenti – 2 punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja pievienotajos dokumentos
informācija ir vispārīga, nepilnīgi raksturota, kļūdaina, neatbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Projekta īstenotājs norāda vai ir no sociālās atstumtības riska grupas ( iesniedz
izziņu no pašvaldības vai paša apliecinājumu, ka atbilst nabadzības un sociālās
atstumtības riskam pakļautai iedzīvotāju grupai) vai arī šādas personas tiek
pieņemtas darbā (t.sk. jaunieši un iedzīvotāji pirmspensijas vecumā), kā arī
norāda vai nodrošina darbinieku apmācību uzņēmumā, nodrošinot darbam
nepieciešamo specifisko prasmju (ja attiecināms) apgūšanu – 1 punkts.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Šis kritērijs tiks norādīts VRG atzinumā kā viens no sasniedzamajiem
rādītājiem un tā neizpildes gadījumā atbalsta pretendentam tiks piemērotas
sankcijas.
Projekts tiek īstenots kā kopprojekts vai projektā skaidri aprakstīti ieguvumi
un veidi uzņēmēju savstarpējai sadarbībai. Projekta īstenošanas shēma un
sadarbība ar galvenajiem sadarbības partneriem. Norāda, kā tiks nodrošināta
projekta īstenošanas vadība, finansiālais, tehniskais nodrošinājums un
uzraudzība.
Ja projekts tiek īstenots kā kopprojekts – 1 punkts.
Ja projekts veicina uzņēmēju sadarbību, skaidri ir aprakstīti ieguvumi un veidi
uzņēmēju savstarpējai sadarbībai - 0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Teritorijai inovatīvs produkts un/vai pakalpojums Punkti summējas.
Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts
nekur partnerības teritorijā – 1 punkts. Ja projekts paredz inovatīvu
piedāvājumu pagasta/ ciema vai uzņēmuma/ organizācijas līmenī, tad tiek

1

C.1.

1

C.2.

1

C.3.

2

D

1

B.6.1.
B.15.

1

B.6.1.,
B.15, A.2.

2

B.6.1.,
B.15.
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15.

16.

17.

piešķirti 0,5 punkti.
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu daudzveidīgu produktu ražošanu, piemēram, divi produkti - 1 punkts. Kritēriju
gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota,
pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta nozīmīgums vietējās attīstības stratēģijai, sagaidāmie rezultāti un
ietekme. Atbalsta pretendents apraksta projekta sagaidāmos rezultātus, kā arī
pretendenta un vietējās teritorijas ieguvumu projekta īstenošanas rezultātā - 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Tiek saglabāts, atjaunots un popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums .*
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā. Fiziska
persona - līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības teritorijā,
juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta
iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā - 1 punkts.
Viens punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta
iesnieguma iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG darbības teritorijā. Atbalsta
pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes reģistra, par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskām
personām informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.
Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās darbību VRG
teritorijā, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Kopējais punktu skaits

1

B.6.1.,
B.15.

1

B.6.1.,
B.15.

1

A.1., B.15.

21

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu
punktu skaitu no 0 līdz 3, kur 0 =―neatbilst vai ļoti vāji‖, maksimālais punktu skaits = ―ļoti labi‖. Minimālais punktu
skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu ir 10 punkti.
Specifiskais kritērijs:
Pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 2.kritērija. Ja arī šajā
kritērijā vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 14.kritērija,piešķirot
augstāk novērtētajam projektam papildus 0,01 punktu.
* Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojums Nr.880 „Koncepcija par Latvijas nemateriālās kultūras
mantojuma saglabāšanu‖:
„Kultūras mantojums – attīstības ilgtspējas pamats. Mantojums ir cilvēces vēsturiskā atmiņa, dažādu tautu un nāciju
pieredzes un mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar katra laikmeta jaunradītajām vērtībām un nodots tālāk
nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojums ir kodols identitātei: in dividuālai, dzimtas, grupas, kopienas, novada,
nācijas, noteikta pasaules reģiona, piemēram, Eiropas. Tas cieši saistās ar patības apzināšanos, kas es esmu, no
kurienes nāku, kāda ir mana dzīves jēga, vērtības un kvalitāte. Kultūras mantojums kā cilvēka ra došās darbības
rezultāts izpaužas daudzveidīgās formās – kā materiālās, tā nemateriālās. Tas aptver kultūrvēsturiskas vietas un
ēkas, kultūrainavu, mākslas darbus un senlietas, valodas, paražas un tradīcijas, tradicionālās prasmes un pieredzi,
simboliskas un garīgas vērtības. Kultūras mantojums aptver kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti,
pārmantošanu, aktualizēšanu un to pieejamības veicināšanu.‖
Nemateriālais kultūras mantojums – Konvencija par NKM atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas,
zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas,
grupas un, dažos gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo NKM, kas tiek nodots no paaudzes
paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu
vēsturi, un tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un
cilvēka radošo darbību. NKM cita starpā izpaužas arī kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā
nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, zināšanas un prasmes, kas
saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību‖ (1992) 1.pants šādi skaidro kultūras pieminekļa kā mantojuma
sastāvdaļas jēdzienu:
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„Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas
(senkapi, kapsētas, parki, vēsturis ko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā ari atsevišķi kapi,
ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska,
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākama jām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un
tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.‖
** saimnieciskuma princips, saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai,
būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;
lietderības princips, saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu.
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Projekta atbilstības kritēriji
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam rīcības plānā
2.1.rīcībai „ Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ir sekojoši:
Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem, projektā
paredzētās darbības atbilst iesniegumā norādītajai rīcībai un aktivitātei.
Izslēdzošais kritērijs: Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas
rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti.
Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Projekts ir izstrādāts
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, tajā pamatota
nepieciešamība veikt pārmaiņas (nepieciešamība tiek pamatota ar statistikas
datiem, tiek analizēta konkrētā problēma un projektā paredzētās aktivitātes ir
kā problēmas risinājums, turklāt ir aprakstīts kā projekta ideja ir saskaņota ar
vietējiem iedzīvotājiem). Punkti summējas.
Problēmas apraksts un nepieciešamības pamatojums – 1 punkts.
Aktivitāšu apraksts - 1 punkts.
Investīciju apraksts -1punkts.
Saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem (pievieno pamatojošu dokumentu,
piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, pētījums, ciema attīstības plāns u.c.) –
1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta finansēšanas apraksts. Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi
(projekta iesniedzēja kapacitāte, materiālie resursi). Punkti summējas.
Aprakstīti projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļu avoti un
materiālie resursi - 0,5 punkti.
Aprakstīti projekta vadībai nepieciešamie resursi (0,5 punkti tiek piešķirti, ja
atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, izglītība, darba pieredze
jomā, kurā ir plānots īstenot projektu) – 0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta īstenošanas radītie jauninājumi. Pretendents, īstenojot projektu,
ievieš vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas līmeņa jauninājums.
Projekts paredz veidot jaunu pakalpojumu vai sabiedrisko aktivitāšu
īstenošanas vietu vai veidu/aktivitāti, kas līdz tā ieviešanai nav bijis pieejams
projekta īstenošanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Pretendents sniedz
detalizētu skaidrojumu, kāds jauninājums īstenojot projektu tiks radīts
(ieviests).
Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts
nekur partnerības teritorijā – 1 punkts.
Ja projekts paredz inovatīvu piedāvājumu pagasta/ ciema vai uzņēmuma/
organizācijas līmenī, tad tiek piešķirti 0,5 punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji un nozīmīgums vietējās
attīstības stratēģijai, sagaidāmie rezultāti un ietekme.
Atbalsta pretendents apraksta projekta sagaidāmos rezultātus, kā arī
pretendenta un vietējās teritorijas ieguvumu projekta īstenošanas rezultātā,
ietekmi uz vietējās stratēģijas mērķu sasniegšanu – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.

Maksimālais
punktu
skaits

Iegūtais
punktu
skaits

Atbilstošās
projekta
iesnieguma sadaļas

Atbilst/
neatbilst

B.5., B.6.1.
B.13.

4

B.6.1.

1

B.6.3.

1

B.3.,
B.3.1.,
B.6.1.,
B.13.

1

B.4.
B.6.1.,
B.13.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Projekta īstenošanas vieta.
Bauska - 0 punkti, lauku teritorija - 0,5 punkti.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas. Projekta iesniegumā parāda, ka
plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot
saimnieciskuma un lietderības principu**. Punkti summējas.
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe (atbalsta pretendents
iesniedz papildus dokumentu - detalizētu tāmi, C.1.sadaļa, 23.punkts , kurā
atšifrēta katra izdevumu pozīcija) – 1 punkts. Izmaksu nepieciešamība un
atbilstība plānotajām aktivitātēm, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem
– 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas
izplatīšanai (nodrošina publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas
veicina projekta atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai
aktivitāti visā projektu uzraudzības periodā) – 0,5 punkti.
Ja norādītas tikai minimālās publicitātes prasības izpilde, kas atbalsta
pretendentam ir obligāti jānodrošina pēc projekta īstenošanas, tad punkti
netiek piešķirti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie
pavaddokumenti. Ja projektā plānota būvniecība/ pārbūve/ ierīkošana
/novietošana, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var saņemt, ja uz
projekta iesniegšanas brīdi tiek iesniegta normatīvajos aktos noteiktā
būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju
grupai un iepirkumu dokumentācija.
Pievienoti daļa no nepieciešamajiem dokumentiem – 1 punkts.
Pievienoti visi dokumenti – 2 punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja pievienotajos dokumentos
informācija ir vispārīga, nepilnīgi raksturota, kļūdaina, neatbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Projekts paredz noteikta veida apmācības un projekta rezultātā uzlabojas
iedzīvotāju (t.sk. jauniešu un iedzīvotāju pirmspensijas vecumā) iespējas
iekļauties darba tirgū– 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Resursu ilgtspējīga izmantošana. Projekts tiek īstenots saistībā ar iepriekšējā
plānošanas periodā izveidotām telpām vai izmantojot uzlaboto/ esošo
infrastruktūru, aprīkojumu – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu – tā
potenciāla attīstību. Punkti summējas.
Projekts veicina sadarbību starp iestādēm – 0,5 punkti, uzņēmumiem – 0,5
punkti, NVO – 0,5 punkti, pašvaldībām –0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta rezultātu pieejamība iedzīvotājiem. Obligāta būvnormatīvu
piemērošana attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem, ja projektā attiecināms. Norādītas iedzīvotāju mērķgrupas,
kurām būs pieejami projekta rezultāti – 1.punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents
saņem kritērijā 0 punktus.

0,5

B.7.

2

B.8.

0,5

B.12.

2

C

1

B.6.1.
B.13.

1

B.6.1.,
B.13, A.2.

2

B.6.1.,
B.13.

1

B.6.1.
B.13.

47

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖

14.

15.

16.

Projekta dzīvotspējas novērtējums. Apraksts kā izveidotās/labiekārtotās/
aprīkotās sabiedrisko aktivitāšu vietas tiks atbilstoši uzturētas un izmantotas
paredzētajam mērķim pēc projekta ieviešanas. Projektā norādīta ilgtspēja – 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Tiek saglabāts un popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums – 1 punkts.*
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga,
nepilnīgi raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav
pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā. Fiziska
persona - līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības teritorijā,
juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta
iesniegšanai reģistrēta VRG darbības teritorijā - 1 punkts.
Viens punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta
iesnieguma iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG darbības teritorijā. Atbalsta
pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes reģistra, par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskām
personām, informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.
Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās darbību VRG
teritorijā, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Kopējais punktu skaits

1

B.6.1.,
B.13.

1

B.6.1.,
B.13.

1

A.1., B.13.

20

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu
skaitu no 0 līdz 4, kur 0 =―neatbilst vai ļoti vāji‖, maksimālais punktu skaits = ―ļoti labi‖. Minimālais punktu skaits,
lai saņemtu pozitīvu atzinumu ir 10 punkti. Specifiskais kritērijs:
Pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 2.kritērija. Ja arī šajā
kritērijā vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novē rtēts pēc 12.kritērija,piešķirot
augstāk novērtētajam projektam papildus 0,01 punktu.
* Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojums Nr.880 „Koncepcija par Latvijas nemateriālās kultūras
mantojuma saglabāšanu‖:
„Kultūras mantojums – attīstības ilgtspējas pamats. Mantojums ir cilvēces vēsturiskā atmiņa, dažādu tautu un nāciju
pieredzes un mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar katra laikmeta jaunradītajām vērtībām un nodots tālāk
nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojums ir kodols identitātei: individuālai, dzimtas, grupas, kopienas, novada,
nācijas, noteikta pasaules reģiona, piemēram, Eiropas. Tas cieši saistās ar patības apzināšanos, kas es esmu, no
kurienes nāku, kāda ir mana dzīves jēga, vērtības un kvalitāte. Kultūras mantojums kā cilvēka radošās darbības
rezultāts izpaužas daudzveidīgās formās - kā materiālās, tā nemateriālās. Tas aptver kultūrvēsturiskas vietas un ēkas,
kultūrainavu, mākslas darbus un senlietas, valodas, paražas un tradīcijas, tradicionālās prasmes un pieredzi,
simboliskas un garīgas vērtības. Kultūras mantojums aptver kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti,
pārmantošanu, aktualizēšanu un to pieejamības veicināšanu.‖
Nemateriālais kultūras mantojums – Konvencija par NKM atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpaus mes formas,
zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas,
grupas un, dažos gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo NKM, kas tiek nodots no paaudzes
paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu
vēsturi, un tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un
cilvēka radošo darbību. NKM cita starpā izpaužas arī kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā
nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, zināšanas un prasmes, kas
saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību‖ (1992) 1.pants šādi skaidro kultūras pieminekļa kā
mantojuma sastāvdaļas jēdzienu:
„Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas
(senkapi, kapsētas, parki, vēs turisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā ari atsevišķi kapi,
ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska,
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana n ākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un
tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.‖
** saimnieciskuma princips, saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai,
būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;
lietderības princips, saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu.
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Projekta atbilstības kritēriji aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas
rajona vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam rīcības plānā
2.2. rīcībai „ Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana” ir sekojoši:

Nr.
p.k.

1.

2.

3.

4.

5.

Kritērijs
Projekts ir izstrādāts atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas mērķiem, projektā
paredzētās darbības atbilst iesniegumā norādītajai rīcībai un aktivitātei.
Izslēdzošais kritērijs: Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas
rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, tālāk netiek vērtēti.
Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Projekts ir izstrādāts
atbilstoši vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānam, tajā pamatota
nepieciešamība veikt pārmaiņas (nepieciešamība tiek pamatota ar statistikas
datiem, tiek analizēta konkrētā problēma un projektā paredzētās aktivitātes ir kā
problēmas risinājums, turklāt ir aprakstīts kā projekta ideja ir saskaņota ar
vietējiem iedzīvotājiem). Punkti summējas.
Problēmas apraksts un nepieciešamības pamatojums – 1 punkts.
Aktivitāšu apraksts - 1 punkts.
Investīciju apraksts -1punkts.
Saskaņošana ar vietējiem iedzīvotājiem ( pievieno pamatojošu dokumentu,
piemēram, aptauja, iedzīvotāju vēstule, pētījums, ciema attīstības plāns u.c.),
atbilstība vietējās pašvaldības konkrētajiem plānošanas dokumentiem – 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta finansēšanas apraksts. Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi
(projekta iesniedzēja kapacitāte, materiālie resursi). Punkti summējas.
Aprakstīti projekta īstenošanai nepieciešamie finanšu līdzekļu avoti un
materiālie resursi - 0,5 punkti.
Aprakstīti projekta vadībai nepieciešamie resursi (0,5 punkti tiek piešķirti, ja
atbalsta pretendentam ir nepieciešamās zināšanas, izglītība, darba pieredze
jomā, kurā ir plānots īstenot projektu) – 0,5 punkti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta īstenošanas radītie jauninājumi. Pretendents, īstenojot projektu, ievieš
vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijas līmeņa jauninājums. Projekts
paredz veidot/uzlabot publisko infrastruktūru pakalpojumu vai sabiedrisko
aktivitāšu īstenošanai, kas līdz tā ieviešanai nav bijis pieejams projekta
īstenošanas vietā vietējiem iedzīvotājiem.
Pretendents sniedz detalizētu skaidrojumu, kāds jauninājums īstenojot projektu
tiks radīts (ieviests).
Projekts paredz izveidot pilnīgi inovatīvu piedāvājumu, kāds netiek piedāvāts
nekur partnerības teritorijā – 1 punkts.
Ja projekts paredz inovatīvu piedāvājumu pagasta/ ciema vai uzņēmuma/
organizācijas līmenī, tad tiek piešķirti 0,5 punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota,
pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji un nozīmīgums vietējās attīstības
stratēģijai, sagaidāmie rezultāti un ietekme.
Atbalsta pretendents apraksta projekta sagaidāmos rezultātus, kā arī pretendenta
un vietējās teritorijas ieguvumu projekta īstenošanas rezultātā, ietekmi uz
vietējās stratēģijas mērķu sasniegšanu - 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi

Maksimālais
punktu
skaits

Iegūtais
punktu
skaits

Atbilstošās
projekta
iesnieguma sadaļas

Atbilst/
neatbilst

B.5., B.6.1.
B.13.

4

B.6.1.

1

B.6.3.

1

B.3. B.3.1.,
B.6.1.,
B.13.

1

B.4.
B.6.1.,
B.13.

49

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta īstenošanas vieta.
Bauska - 0 punkti, lauku teritorija - 0,5 punkti.
Projekta kopējās un attiecināmās izmaksas. Projekta iesniegumā parāda, ka
plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot
saimnieciskuma un lietderības principu**. Punkti summējas.
Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe (atbalsta pretendents
iesniedz papildus dokumentu - detalizētu tāmi, C.1.sadaļa, 23.punkts , kurā
atšifrēta katra izdevumu pozīcija) – 1 punkts. Izmaksu nepieciešamība un
atbilstība plānotajām aktivitātēm, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem –
1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumi.
Projektā norādītas plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas
izplatīšanai (nodrošina publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē, kas
veicina projekta atpazīstamību un informē par pieejamo pakalpojumu vai
aktivitāti visā projektu uzraudzības periodā) – 0,5 punkti.
Ja norādītas tikai minimālās publicitātes prasības izpilde, kas atbalsta
pretendentam ir obligāti jānodrošina pēc projekta īstenošanas, tad punkti netiek
piešķirti.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekta iesniegumam ir pievienoti un atbilstoši noformēti nepieciešamie
pavaddokumenti. Ja projektā plānota būvniecība/ pārbūve/ ierīkošana
/novietošana, atjaunošana, tad maksimālo punktu skaitu var saņemt, ja uz
projekta iesniegšanas brīdi tiek iesniegta normatīvajos aktos noteiktā
būvniecības dokumentācija, atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju
grupai un iepirkumu dokumentācija.
Pievienoti daļa no nepieciešamajiem dokumentiem – 1 punkts.
Pievienoti visi dokumenti – 2 punkti.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja pievienotajos dokumentos
informācija ir vispārīga, nepilnīgi raksturota, kļūdaina, neatbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Projekts sekmē/ papildina/ risina uzņēmējdarbības vajadzības, piemēram,
pakalpojumu, tūrisma u.c. nozarē – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Resursu ilgtspējīga izmantošana. Projekts tiek īstenots saistībā ar iepriekšējā
plānošanas periodā izveidotām telpām vai izmantojot uzlaboto/ esošo
infrastruktūru, aprīkojumu – 1 punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota.
Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem
kritērijā 0 punktus.
Projekts paredz efektīvāku esošo procesu (resursu) izmantošanu – tā potenciāla
attīstību. Punkti summējas.
Projekts veicina sadarbību starp iestādēm – 0,5 punkti, uzņēmumiem – 0,5
punkti, NVO – 0,5 punkti, pašvaldībām – 0,5 punkti. Ja informācija nav
norādīta, nav izprotama un nav pamatota, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta rezultātu
pieejamība iedzīvotājiem. Obligāta būvnormatīvu
piemērošana attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem
traucējumiem, ja projektā attiecināms. Norādītas iedzīvotāju mērķgrupas, kurām
būs pieejami projekta rezultāti – 1.punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi

0,5

B.7.

2

B.8.

0,5

B.12.

2

C

1

B.6.1.
B.13.

1

B.6.1.,
B.13, A.2.

2

B.6.1.,
B.13.

1

B.6.1.
B.13.
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14.

15.

16.

raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota,
pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Projekta dzīvotspējas novērtējums. Apraksts kā izveidotās/ labiekārtotās/
aprīkotās publiskās infrastruktūras vietas tiks atbilstoši uzturētas un izmantotas
paredzētajam mērķim pēc projekta ieviešanas. Projektā norādīta ilgtspēja – 1
punkts.
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota,
pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Tiek saglabāts, atjaunots un popularizēts kultūrvēsturiskais mantojums – 1
punkts.*
Kritēriju gradācija pieļaujot soli 0,5 punkti, ja informācija ir vispārīga, nepilnīgi
raksturota. Ja informācija nav norādīta, nav izprotama un nav pamatota,
pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Atbalsta pretendenta darbība reģistrēta VRG darbības teritorijā. Fiziska persona
- līdz projekta iesniegšanai deklarēta VRG darbības teritorijā, juridiskās
personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai
reģistrēta VRG darbības teritorijā - 1 punkts.
Viens punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendenta darbība līdz projekta
iesnieguma iesniegšanai ir bijusi reģistrēta VRG darbības teritorijā. Atbalsta
pretendents projekta iesniegumam pievieno izziņu vai izdruku no Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes reģistra, par deklarēto dzīvesvietu. Juridiskām
personām, informācija tiek pārbaudīta pēc publiski pieejamās informācijas.
Ja fiziska persona nav iesniegusi izziņu, kas apliecina tās darbību VRG
teritorijā, pretendents saņem kritērijā 0 punktus.
Kopējais punktu skaits

1

B.6.1.,
B.13.

1

B.6.1.,
B.13.

1

A.1., B.13.

20

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu
punktu skaitu no 0 līdz 4, kur 0 =―neatbilst vai ļoti vāji‖, maksimālais punktu skaits = ―ļoti labi‖. Minimālais punktu
skaits, lai saņemtu pozitīvu atzinumu ir 10 punkti.
Specifiskais kritērijs:
Pie vienāda saņemto punktu skaita priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 2.kritērija. Ja arī šajā
kritērijā vienāds punktu skaits, tad priekšroka tiks dota projektam, kas augstāk novērtēts pēc 12.kritērija,piešķirot
augstāk novērtētajam projektam papildus 0,01 punktu.
* Ministru kabineta 2008.gada 23.decembra rīkojums Nr.880 „Koncepcija par Latvijas nemateriālās kultūras
mantojuma saglabāšanu‖:
„Kultūras mantojums – attīstības ilgtspējas pamats. Mantojums ir cilvēces vēsturiskā atmiņa, dažādu tautu un nāciju
pieredzes un mērķu apliecinājums, kas tiek papildināts ar katra laikmeta jaunradītajām vērtībām un nodots tālāk
nākamajām paaudzēm. Kultūras mantojums ir kodols identitātei: ind ividuālai, dzimtas, grupas, kopienas, novada,
nācijas, noteikta pasaules reģiona, piemēram, Eiropas. Tas cieši saistās ar patības apzināšanos, kas es esmu, no
kurienes nāku, kāda ir mana dzīves jēga, vērtības un kvalitāte. Kultūras mantojums kā cilvēka rad ošās darbības
rezultāts izpaužas daudzveidīgās formās - kā materiālās, tā nemateriālās. Tas aptver kultūrvēsturiskas vietas un ēkas,
kultūrainavu, mākslas darbus un senlietas, valodas, paražas un tradīcijas, tradicionālās prasmes un pieredzi,
simboliskas un garīgas vērtības. Kultūras mantojums aptver kultūras vērtību saglabāšanu, aizsardzību, izpēti,
pārmantošanu, aktualizēšanu un to pieejamības veicināšanu.‖
Nemateriālais kultūras mantojums – Konvencija par NKM atzīst paražas, spēles un mutvārdu izpausmes formas,
zināšanas un prasmes, kā arī ar tiem saistītus instrumentus, priekšmetus, artefaktus un kultūrtelpas, ko kopienas,
grupas un, dažos gadījumos, indivīdi atzīst par sava kultūras mantojuma daļu. Šo NKM, kas tiek nodots no paaudzes
paaudzē, kopienas un grupas nemitīgi rada no jauna atkarībā no apkārtējās vides, mijiedarbībā ar dabu un savu
vēsturi, un tas veido viņās identitātes un pēctecības izjūtu, tādējādi veicinot cieņu pret kultūras daudzveidību un
cilvēka radošo darbību. NKM cita starpā izpaužas arī kā mutvārdu tradīcijas un izpausmes, ieskaitot valodu kā
nemateriālā kultūras mantojuma nesēju, izpildītājmākslas, paražas, rituāli un svētki, zināšanas un prasmes, kas
saistītas ar dabu un Visumu, tradicionālās amatniecības prasmes.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību‖ (1992) 1.pants šādi skaidro kultūras pieminekļa kā mantojuma
sastāvdaļas jēdzienu:
„Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas
(senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā ari atsevišķi kapi,
ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska,
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un
tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.‖
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** saimnieciskuma princips, saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai,
būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;
lietderības princips, saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu.
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5.pielikums.

Biedrība
„Bauskas rajona lauku partnerība‖
Reģ. Nr.40008097439, Uzvaras iela 1, Bauska, LV-3901
Tālr. 63922400, e-pasts: lauva.ieva@inbox.lv
NOLIKUMS
Bauskā
Nr.1
2015.gada 14.decembrī
(Protokols Nr.2.,1.p.)
BIEDRĪBAS „BAUSKAS RAJONA LAUKU PARTNERĪBA”
PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS
SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAI
Izdots 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‖
I. Vispārējie nosacījumi
1. Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība‖ projektu vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā –
komisija) tiek izveidota 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‖ Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
ietvaros.
2. Projektu vērtēšanas komisijas funkcija ir nodrošināt vietējās attīstības stratēģijā iekļauto
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam M19 pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai (SVVA — sabiedrības virzīta vietējā attīstība)‖ projektu (turpmāk – projekti) vērtēšanu
un saturisko uzraudzību.
II. Projektu vērtēšanas komisijas izveidošanas nosacījumi
3. Projektu vērtēšanas komisija:
3.1. skaitliskais sastāvs ir 5 cilvēki, tajā skaitā biedrības valdes locekļi, ievērojot partnerības
principu (pašvaldības pārstāvis, lauksaimnieku pārstāvis, lauku sieviešu pārstāvis, jauniešu
pārstāvis);
3.2. Vērtēšanas komisijas personālo sastāvu apstiprina ar biedrības valdes lēmumu;
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3.3. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētāju ieceļ ar biedrības valdes lēmumu no projektu vērtēšanas
komisijas sastāvā esošajiem locekļiem.
4. Par projektu vērtēšanas komisijas darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu atbild
biedrības koordinators.
III. Projektu vērtēšanas komisijas uzdevumi, pienākumi un atbildība
5. Projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:
5.1. Izvērtēt Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu atbilstību vietējai
attīstības stratēģijai;
5.2. Veikt projektu īstenošanas saturisko uzraudzību;
5.3. Periodiski novērtēt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu.
6. Projektu vērtēšanas komisijas pienākumi:
6.1. projektu vērtēšanā:
6.1.1 Normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktajā kārtībā, veikt vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas
projektu izvērtēšanu, atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projekta vērtēšanas
kritērijiem;
6.1.2. Pēc projektu izvērtēšanas izveidot projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc
iegūto punktu skaita;
6.1.3. Sagatavot projekta izvērtēšanas rezultātu apkopojumu un atzinumu lēmuma pieņemšana i;
6.1.4. Negatīva atzinuma gadījumā projektu izvērtēšanas rezultātu apkopojumā norādīt pamatotu
noraidīšanas iemeslu.
6.1.5. Visiem komisijas locekļiem parakstīt projektu izvērtēšanas rezultātu apkopojumu.
6.2. Projektu saturiskajā uzraudzībā un novērtējumā:
6.2.1 Vismaz vienu reizi apstiprinātā projekta īstenošanas laikā veikt projekta gaitas apsekošanu
un izvērtēšanu tā realizācijas vietā;
6.2.2 Pēc visu attiecīgās kārtas projektu realizācijas, sagatavot atskaiti valdei par vietējās
attīstības stratēģijas izpildes gaitu.
7. projektu vērtēšanas komisijas atbildība:
7.1. Projektu vērtēšanas komisija savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas ievēro
konfidencialitāti;
7.2. Projektu vērtēšanas komisijas lēmumiem jābalstās uz noteikto kritēriju objektīvas
izvērtēšanas, ko projektu vērtēšanas komisijas locekļi apstiprina ar savu parakstu;
7.3. Visi projektu vērtēšanas komisijas locekļi aizpilda interešu konflikta novēršanas deklarāciju.
7.4. Projektu vērtēšanas komisijas pārstāvim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijā
un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas
kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir iesniegušas projektu iesniegumu. Novērtēšanu
veic pārējie vērtēšanas komisijas locekļi.
7.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā projektu iesniegumus un izvērtēšanas dokumentus
iesniedz Lauku atbalsta dienestā.
7.6. Projektu vērtēšanas komisijas pieņemtam lēmumam ir rekomendējošs raksturs. Lēmumu par
projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Lauku atbalsta dienests.
Biedrības koordinators

_______________ vārds, uzvārds, paraksts
54

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖

6.pielikums
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA
Partnerības valde ir vienojusies, ka Bauskas rajona vietējās attīstības stratēģijas
īstenošanas projektu vērtēšanas komisijas dalībniekiem jāpaziņo, kādas organizācijas vai citas
intereses viņi pārstāv, kuras varētu ietekmēt viņu objektivitāti lēmumu pieņemšanā. Vērtēšanas
komisijas pārstāvji par to sniedz informāciju komisijas priekšsēdētājam pirms katras finansējuma
piešķiršanas sēdes, partneriem parakstot Interešu deklarāciju.
VRG vērtēšanas komisijas pārstāvim nav atļauts piedalīties projektu vērtēšanas komisijā
un lēmuma pieņemšanā tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu pieņemšanas
kārtā, kurā viņš pats vai viņa saistītās personas ir iesniegušas projektu iesniegumu. Par šiem
gadījumiem attiecīgi tiek norādīts sēdes protokolā.
 Ja interešu konflikts nepastāv, partneris paraksta apliecinājumu A;
 Ja interešu konflikts pastāv, partneris par to informē, parakstot apliecinājumu B.
Interešu deklarācijas veidlapa
Vārds, uzvārds:
Organizācija, amats:
Rīcības nosaukums

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: _____________________

55

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība‖

7.pielikums
ATZINUMA VEIDLAPA PAR PROJEKTA ATBILSTĪBU VIETĒJAI ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAI
Atzinums par projekta atbilstību stratēģijai
Datums
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība”
ATZINUMS
par projekta atbilstību
Bauska rajona vietējās
attīstības stratēģijai
2015.-2020.

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam M19 pasākuma „Atbalsts LEADER
vietējai attīstībai (SVVA — sabiedrības virzīta vietējā attīstība)‖atklāta projekta konkursa
rīcības.......................(rīcības nosaukums) ietvaros
................................................... (projekta iesniedzēja nosaukums) iesniegtais
iesniegums........................................................... (projekta iesnieguma nosaukums)
atbilst/ neatbilst vietējai attīstības stratēģijai un saņem pozitīvu/negatīvu atzinumu.

projekta

Projekta iesniegums pēc rīcībai noteiktajiem projekta vērtēšanas kritērijiem iegūst ..........
punktus

VRG koordinators

__________________ vārds, uzvārds
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8.pielikums
VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJĀ NOTEIKTO MĒRĶU UN SASNIEDZAMO
REZULTĀTU IZPILDES, VRG DARBĪBAS IKGADĒJĀS NOVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
Stratēģijas īstenošanas pastāvīga uzraudzība un periodiska novērtēšana tiks veikta
izmantojot dažādas metodes, t.sk. īstenoto projektu un novērtējuma rādītāju apzināšana, projekta
apsekošana tā realizācijas vietā, pēc attiecīgās kārtas projektu realizācijas, izvērtēta vietējās
attīstības stratēģijas izpildes gaita, lēmumu pieņemšana par turpmākajām darbībām stratēģijas
īstenošanai, nepieciešamības gadījumā attīstības stratēģijas grozījumu veikšana.
Rīcību rezultatīvie un mērķu sasniegšanas novērtējuma rādītāji tiks savākti un apkopoti
sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu EPS, kā arī
apsekojot projektu tā realizācijas vietā. Pēc attiecīgās kārtas projektu realizācijas, tiks izvērtēta
vietējās attīstības stratēģijas izpildes gaita un pieņemti lēmumi turpmākai darbībai.
Katru gadu pirmajā ceturksnī tiks novērtēta vietējās attīstības stratēģijā noteikto mērķu un
sasniedzamo rezultātu (arī rīcību rezultātu) rādītāju izpilde un iesniegts novērtējums Lauku
atbalsta dienestā. Tiks veikts starpposma novērtējums par periodu no vietējās attīstības
stratēģijas īstenošanas sākuma līdz 2018.gada 31.decembrim un novērtēta vietējās attīstības
stratēģijas sasniedzamo rezultātu (arī rīcību rezultātu) rādītāju izpilde, publiskā finansējuma
apguve un tā ietekme uz mērķu un rezultātu sasniegšanu. Starpposma novērtējumu Lauku
atbalsta dienestā iesniegs līdz 2019.gada 1.februārim.
VRG teritorijā informācija par stratēģijas īstenošanu un tās rezultātiem tiks izplatīta ar
vietējā laikraksta ―Bauskas Dzīve‖ starpniecību, sniedzot informāciju Partnerības rīkotajos
pasākumos, ievietojot informāciju partnerības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv, ievietojot
informāciju pašvaldību mājas lapā
www.bauska.lv,
www.rundale.lv,
www.iecava.lv,
www.vecumnieki.lv, ar e-komunikācijas palīdzību.
Projektu īstenošanas saturiskās uzraudzības kārtība
Projektu īstenošanas saturiskās uzraudzība tiks veikta apsekojot projektu tā realizācijas
vietā. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta uzraudzības periodā
katru gadu atbalsta saņēmējs nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai
tīmekļa vietnē.
Visiem projektiem uzraudzības periods ir pieci gadi, izņemot projektiem, kas ietver tikai
mācību un ar tām saistītas vispārējās izmaksas. Šiem projektiem uzraudzības periods ir divi gadi.
Atbalsta saņēmējs, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, turpmāk visā projekta
uzraudzības periodā katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās
pieteikšanās sistēmā:
aktivitātē ―Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas‖ - pārskatu par atbalsta
saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu;
- aktivitātē ―Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas‖ – informāciju par publicitāti
plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļa vietnē, kas veicina projekta atpazīstamību un informē par
pieejamo pakalpojumu vai aktivitāti.
Ja projekta uzraudzības laikā sasniedzamo rādītāju vērtība netiek sasniegta, Lauku
atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada
plānošanas periodā un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda,
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā
arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības
attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā pieņem lēmumu par
piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtajam apmēram.
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9.pielikums
Biedrības „Bauskas rajona lauku partnerība” biedru skaits un to sadalījums pa novadiem
vai administratīvi teritoriālām vienībām
Biedra adrese

Biedrs
(fiziskām personām – deklarētā dzīvesvietas adrese,
(fiziskām personām – vārds un
uzvārds, juridiskām personām – juridiskām personām – juridiskā adrese, juridiskās
nosaukums un juridiskais statuss) personas struktūrvienībai – atrašanās un darbības
vietas adrese)

SIA Kadiķis R
SIA Aizlīči
Biedrība
„Futbola
Iecava‖

„Cepļi‖, Iecavas novads
Grāfa laukums 7, Iecava, Iecavas novads
klubs Skolas iela 2-45, Iecava, Iecavas novads

Iecavas novada dome
Biedrība ―Iecavas
klubs „Liepas‖‖

Skolas iela 4, Iecava, Iecavas novads
sieviešu Rīgas iela 18, Iecava, Iecavas novads

Iecavas ģimeņu ar bērniem Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads
biedrība "Marabella"
Z/s „Dučkēni‖
Rundāles novada dome

Z/s „Dučkēni‖, Svitenes pag., Rundāles
novads
Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles novads

Nodibinājums „Rundāles pils Rundāles pils, Pilsrundāle, Rundāles novads
atbalsta fonds‖
SIA "Pīlādzis"

Pīlādžu mototrase,
Stelpe,
Vecumnieku
novads
Vecumnieku novada dome
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
novads
Biedrība
―Meža īpašnieku „Kociņi‖, Bārbeles pag., Vecumnieku novads
apvienība „Bārbele‖‖
Biedrība ―Tehnisko Sporta Ceriņu iela
veidu Klubs „Pīlādzis‖‖
novads

9b,

Vecumnieki,

Vecumnieku

„Jaunlādzēni‖, Stelpes pag.,
novads
Biedrība
―Skaistkalnes Skolas iela 1, Skaistkalne,
sieviešu klubs „Mēmelīte‖‖
novads

Vecumnieku

Biedrība ―Vecumnieku lauku Rīgas iela
sieviešu klubs „Maijas‖‖
novads

Vecumnieku

Biedrība „Stelpīte‖

Biedrība "Jaunatne smaidam"

29a,

Vecumnieki,

„Mīlupes‖, Bārbele, Vecumnieku novads

Vecumnieku
daudzbērnu Misas
tautas
nams,
ģimeņu biedrība „Saulgrieze‖
Vecumnieku novads
Z/s Pavāri
Z/s Kraujas
Z/s „Gravas‖
Z/s „Senči‖

Vecumnieku

p.n.

Podnieki,

Z/s Pavāri, Brunavas pag., Bauskas novads
Z/s Kraujas, Codes pag., Bauskas novads
Z/s
„Gravas‖,
Vecumniekupag.,
Vecumniekunovads
Z/s „Senči‖, Gailīšu pag., Bauskas novads
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Bauskas LLKC
Gailīšu pagasta pārvalde
Īslīces pagasta pārvalde
Codes pagasta pārvalde
Ceraukstes pagasta pārvalde
Vecsaules pagasta pārvalde
Mežotnes pagasta pārvalde
Dāviņu pagasta pārvalde
Brunavas pagasta pārvalde
Bauskas novada
administrācija
Biedrība ―Fitnesa klubs
„Veselība un sports‖‖
Biedrība "Apvienība JUMS"

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads
Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas
novads
"Rītausmas", Īslīces pagasts, Bauskas novads
Lielā iela 2, Code, Codes pag., Bauskas
novads
„Tautas nams‖, Ceraukste, Ceraukstes pag.,
Bauskas novads
„Pagastmāja‖, Vecsaule, Vecsaules pag.,
Bauskas novads
Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts,
Bauskas novads
Raiņa iela 1, Dāviņu pagasts, Bauskas novads
„Ērgļi‖, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas novads
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads
Pārstāv
Bauskas
novadu
Ceriņu iela 2-15, Bauska, Bauskas novads
„Plānīcas‖, Īslīces pag., Bauskas novads

Biedrība "Labums"
Biedrība ―Māmiņu klubs
„Stīga‖‖
Biedrība ―Uzņēmēju klubs
„Bauska-97‖‖
Biedrība ―Bauskas lauku
sieviešu klubs „Apvārsnis‖‖

Bērzkalni 11-26, Īslīces pag., Bauskas novads
Mežgaļu pamatskola, Brunavas pag., Bauskas
novads
Bērzkalni 11A, Īslīces pag., Bauskas novads

Biedrība "Bauskas rajona
lauksaimnieku apvienība"

Uzvaras iela 6, Bauska, Bauskas novads

Biedrība „Kalna svētību
kopiena‖
Biedrība "Bauskas mednieku
makšķernieku biedrība"
Biedrība ―Mežu īpašnieku
biedrība „Mētra‖‖
Biedrība "Invalīdu sporta un
rehabilitācijas biedrība"
Biedrība „Lauku sieviešu
klubs Mikslis‖
Biedrība Īslīces pagasta
sieviešu klubs „Rītausma‖

Brukna, p.n. Zīles, Dāviņu pag., Bauskas
novads
Uzvaras iela 24, Bauska, Bauskas novads

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads

Pārstāv
Bauskas
novadu

visu

visu

Pārstāv
visu
Partnerības
teritoriju
Pārstāv
visu
Partnerības
teritoriju

Bauska/Bērzkalni 8, Bauskas novads
Pilskalna iela 26, Bauska, Bauskas novads
Tautas nams, Ceraukstes pag., Bauskas
novads
Kultūras nams, Īslīces pag., Bauskas novads
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