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Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” 
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Biedrības “Partnerība laukiem un 

jūrai” statūtu 8.5.4. un 8.5.15.punktiem 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” (turpmāk Partnerība) lēmuma pieņemšanas 

padome (turpmāk SVVA Padome) par  projektu vērtēšanas rezultātiem un projektu 

atbilstības SVVA stratēģijai, darbojas saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (turpmāk – ELFLA) līdzfinansēto Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-

2020.gadam pasākumu „LEADER atbalsts vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība)” un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) līdzfinansēto 

Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumu „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ieviešanas nosacījumiem un risina ar šā 

dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus biedrības „Partnerība laukiem un jūrai” 

darbības teritorijā. Projektu lēmumu pieņemšanas padomes skaitliskais sastāvs ir trīs 

cilvēki. SVVA padomes locekļi tā amata pildīšanas laikā ir amatpersonas statusā. 

2. PADOME, TĀS UZDEVUMI, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

2.1. Saskaņā ar biedrības Partnerība laukiem un jūrai statūtiem, Pārstāvju sapulce nodrošina 

projektu vērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un ar Pārstāvju sapulces lēmumu izveido 

atsevišķu pastāvīgu projektu atbilstības SVVA stratēģijai lēmuma pieņemšanas padomi. 

2.2. SVVA Padomes skaitliskais sastāvs ir trīs cilvēki, ko veido no Pārstāvju sapulces locekļiem 

un apstiprina ar pārstāvju sapulces lēmumu. Gadījumā, ja kādam no pastāvīgās SVVA 

Padomes  uz konkrētu projektu konkursa kārtu iestājas interešu konflikts, tad ar pārstāvju 

sapulces lēmumu tiek iecelts konkrētā SVVA Padomes  locekļa aizvietotājs, tādejādi ar 

lēmumu izveidojot SVVA padomi konkrētai kārtai un/vai rīcībai. Var veidot viena 

konkursa kārtā katrai rīcībai savu projektu vērtēšanas padomi. 

2.3. SVVA Padomes sastāvam jāatbilst konkrētās rīcības fonda partnerības pārstāvības 

prasībām: 

2.3.1. Pašvaldību pārstāvība nepārsniedz 49%; 

2.3.2. EJZF fonda rīcības vērtēšanā 1/3 ir zivsaimniecības pārstāvji. 

2.4. SVVA Padomē nevar iekļaut valdes locekli, kas ir interešu konfliktā ar vērtējamās rīcības 

kādu no projekta iesniedzējiem. 

2.5. SVVA Padomes locekļi savā darbā pie projektu iesniegumu izvērtēšanas ievēro 

konfidencialitāti. 

2.6. SVVA Padomes locekļu lēmumiem jābalstās uz katrai rīcībai noteikto kritēriju objektīvu 

izvērtēšanu, ko katrs iesaistītais apstiprina ar savu parakstu. 

2.7. Visi SVVA Padomes locekļi, pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas, aizpilda interešu 

deklarāciju. 

2.8. Par SVVA Padomes darba tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu atbild biedrības 

administratīvais vadītājs. 

 

 



3. PĀTRSTĀVJU SAPULCES UN SVVA PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS 

3.1. Pārstāvju sapulces priekšsēdētājs izskata atbalsta pretendenta iesniegumus, kuros apstrīdēts 

sākotnējais lēmums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai. 

3.2. Apstrīdētā sākotnējā lēmuma izskatīšanai: 

3.2.1.  sasauc Projektu vērtēšanas komisiju un lūdz veikt atkārtotu projekta izvērtējumu; 

3.2.2. Lēmumu par atkārtoti izvērtēto projektu rezultātu apstiprināšanu pieņem Pārstāvju 

sapulces priekšsēdētājs, pieaicinot divus neatkarīgus ekspertus. 

3.3. Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja interešu konflikta gadījumā apstrīdēto lēmumu izskata 

Pārstāvju sapulces priekšsēdētāja vietnieks  , atbilstoši šī nolikuma 3.2. punktam. 

4. ADMINISTRATĪVAIS VADĪTĀJS 

4.1. Nodrošina projektu vērtēšanas Komisijas un SVVA Padomes tehnisko un organizatorisko 

darbu. 

4.2. Pēc visu vērtēšanas komisijas locekļu veiktā individuālā vērtējuma, sagatavo projektu 

sarakstu (sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita),  ziņojumu par projekta 

iesniegumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai un 

iesniedz priekšlikumu SVVA Padomei lēmuma pieņemšanai. 

4.3. Pēc SVVA Padomes lēmumiem sagatavo atzinumus un administratīvos aktus, kurus, 

apliecinātus ar savu parakstu, nosūta projektu iesniedzējiem. 

4.4. Administratīvā vadītāja  prombūtnes laikā izpildinstitūcijas pienākumus veic ar valdes 

priekšsēdētāja rīkojumu noteikts pārstāvju sapulces loceklis vai biedrības darbinieks. 

Pārstāvju sapulces locekļa vai darbinieka pilnvaras tiek noteiktas rīkojumā. 
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Valdes priekšsēdētāja un administratīvā vadītāja Ilze Turka      

     

 


