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KĀDI IR JŪSU PIENĀKUMI 
VRG  

LĒMĒJVARĀ SAISTĪBĀ AR 
LEADER? 

KĀDI IR JŪSU PIENĀKUMI 
VRG KĀ ORGANIZĀCIJAS  
LĒMĒJVARĀ? 



 

VRG lēmējinstitūcīja 
17.12.2019 

 
Bīriņi 

 

 



Lēmējinstitūcijas pienākumi 

 īstenot (izstrādāt) SVVA stratēģiju; 

 izraudzīties administratīvo vadītāju; 

veikt finansējuma pārdali; 

apstiprināt projektu vērtēšanas komisiju; 

 izvērtēt projekta pieteikumus; 

pieņem lēmumus par izvērtētiem projektu 
iesniegumiem; 

 izskatīt atbalsta pretendentu iesniegumus 
kuros apstrīdēts sākotnējais lēmums par 
projekta atbilstību SVVA stratēģijai; 
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Normatīvie akti 

 Biedrību un nodibinājumu likums 

 Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra  noteikumi Nr.590 "Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai 
apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju« (VI.nodaļa) 

 Regula Nr.1303/2013 (2013.gada 17.decembris)  

 Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.598  Noteikumi 
par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un 
uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas 
periodā« (14.2) 

 Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.125 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai” (50.p. 2018.g.grozījumi ) 

 Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra  noteikumi Nr.605  „Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un 
zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana”” (VI.nodaļa) 
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Projektu administrēšanas kārtība VRG 
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Pretendents 
 

 Iesniedz pieteikumu VRG; 
 Saņem lēmumu no VRG 

izpildinstitūcijas; 
 Apstrīd sākotnējo 

izpildinstitūcijas izdoto 
lēmumu, lēmējinstitūcijas 
vadītājam; 

 Lēmējinstitūcijas vadītāja 
lēmumu apstrīd tiesā 

Pārstāvju lēmējinstitūcija 
 pieņem lēmumu 
 lēmējinstitūcijas vadītājs izskata 

apstrīdēšanas iesniegumu par sākotnējo 
lēmumu 

Izpildinstitūcija (paraksttiesīgā persona) 
izdod sākotnējo lēmumu 

Neatbilst 
SVVA 

stratēģijai 

Finansējuma 
trūkums 

Atbilst SVVA 
stratēģijai 

LAD vērtē atbilstību publiskā finansējuma 
saņemšanas nosacījumiem 

VRG 

Neatbilst, 
minimālais 

punktu 
skaits 



Pieteikumu izvērtēšana un 
lēmumu pieņemšana VRG 

Nr.1 
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Augstākā lēmējinstitūcija (biedru sapulce) 

Pārstāvju 
lēmējinstitūcija 
 (49%/51%) 

Izpildinstitūcija  

 Izvērtē projektus 
 pieņem lēmumus 

 lēmējinstitūcijas vadītājs 
izskata izpildinstitūcijas 
sākotnēji izdoto lēmumu 

 izdod sākotnējo lēmumu 

1. 

2. 

3. 



Pieteikumu izvērtēšana un 
lēmumu pieņemšana VRG  

Nr.2 

8 Augstākā lēmējinstitūcija (biedru sapulce) 

Pārstāvju 
lēmējinstitūcija 

49%/51%  
skata globālas lietas, 

bet lēmumus par 
projektiem nepieņem 

Izpildinstitūcija 
izdod sākotnējo lēmumu 

SVVA padome  
no Pārstāvju 

lēmējinstitūcijas deleģēti 
pārstāvji 50%   
 amatpersonas 
 pieņem lēmumu 

SVVA 
padome  

lēmējinstitūcijas vadītājs 
izskata izpildinstitūcijas 
sākotnēji izdoto lēmumu 

pārstāvji no 
lēmējinstitūcijas, 

eksperti 

VRG iedzīvotāji, 
viens citas VRG 

admin.vad. 

Projektu vērtētāji 

1. 

2. 

3. 



Personas, kuras pieņem(izdod) 
lēmumu = Amatpersonas 

 
VRG piecu darbdienu laikā informē LAD par VRG pārstāvjiem, kas 
iegūst valsts amatpersonas statusu vai beidz pildīt savus 
pienākumus (MK Nr.478 2.pielikums). 

15.11.2018 ir stājušās spēkā izmaiņas likumā “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. 

23.pants. Deklarāciju iesniegšanas kārtība. 

1) Valsts amatpersonai ir pienākums noteiktā termiņā un kārtībā iesniegt 
šādas valsts amatpersonas deklarācijas: 

(5) Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz šā likuma 4. panta trešajā daļā 
minētajām valsts amatpersonām. 

4.panta 3)daļa  

(3) Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kuras pilda amata 
pienākumus ārpus publiskas personas institūcijām, ja tām saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir 
deleģējusi kādu no šā panta otrajā daļā minētajām funkcijām. 

 

!!!VRG lēmējinstitūcijas pārstāvjiem amatpersonām (arī 
personām, kuras izdod sākotnējo lēmumu) nav jāiesniedz 
valsts amatpersonu deklarācijas!  
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https://likumi.lv/ta/id/61913
https://likumi.lv/ta/id/61913


Interešu konflikts 

Interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot 

v/a amata pienākumus:  

• jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma 

pieņemšanā, 

• jāveic citas ar v/a amatu saistītas darbības, 

kas ietekmē vai var ietekmēt  
• šīs valsts amatpersonas,  
• tās radinieku, 
• darījumu partneru  

personiskās vai mantiskās intereses 

Lēmējinstitūcijas pārstāvis un vērtēšanas komisijas 
loceklis nepiedalās projektu vērtēšanā un lēmuma pieņemšanā 
tajā vietējās attīstības stratēģijas rīcībā un tajā projektu 
pieņemšanas kārtā, kurā viņš pats vai ar viņu saistītās personas 
ir iesniegušas projekta iesniegumu un pastāv interešu konflikts. 

1
0 



Sākotnēji izdotā lēmuma izskatīšana 

Atbalsta pretendenti VRG sākotnējo lēmumu var apstrīdēt 
mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu 
VRG lēmējinstitūcijas vadītājam. 

 

Atbilstoši APL 64.panta pirmajai daļa lēmējinstitūcijas vadītajam  
iesniegums ir jāizskata un atbilde jāsniedz viena mēneša laikā 
no iesnieguma saņemšanas dienas. 

 Lēmējinstitūcijas vadītājs atbilstoši MK 590 51.1  izskata 
saņemto iesniegumu pēc būtības un izvērtē  vai Partnerība ir 
ievērojusi procesuālo kārtību un vai tās novērtējums nav 
patvaļīgs; 

 Lēmējinsitūcijas vadītājs izskata iesniegumu un sniedz atbildi 
uz iesniegumā minētajiem argumentiem.  

 

VRG lēmējinstitūcijas vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.   
1
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Atalgojums 

 projektu vērtēšanas pakalpojuma izmaksas ne vairāk kā 
45 euro apmērā par vienu projektu, nodrošinot vismaz 
triju projektu vērtētāju viedokli; 

 lēmējinstitūcijas pārstāvju atlīdzība, kuri piedalās lēmumu 
pieņemšanā, – ne vairāk kā 40 euro apmērā (t.sk.darba 
devēja soc.nod.) par katru apmeklēto lēmējinstitūcijas 
sēdi; 

  lēmējinstitūcijas vadītāja atlīdzība par atbalsta 
pretendentu iesniegumu izskatīšanu, kuros apstrīdēts 
sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās 
attīstības stratēģijai, un gala lēmuma pieņemšanu, – ne 
vairāk kā 80 euro apmērā (t.sk.darba devēja soc.nod.) par 
vienu pieņemto lēmumu; 

1
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Atgādināšanai: 

 EPS pieeja; 

 Vērtēšanas nolikums un padomes sastāvs.  

• Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 4 komisijas locekļi 

• Komisija lēmumus pieņem balstoties uz vienkāršu komisijas sēdē 
klātesošo balsu vairākumu. 

• Ja komisijas sēdē piedalās 4 komisijas locekļi un lēmumam nav 
vairākuma, viedoklis tiek prasīts klātienē neesošajām padomes 
loceklim. 

        !!! Lēmumu nevar pieņemt trīs komisijas locekļi. 

 Vienota pieeja projektu vērtēšanā atbilstoši metodikai 
(piem. atbalsta pretendents nav pieteikumā aizpildījis sadaļu 
par sasniedzamiem rādītājiem, daļa vērtētāju liek punktus 
par to ka ir aizpildīts projekta pieteikums, daļa nē). 
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Paldies par Jūsu uzmanību! 
 

 

 
 


