
5.pielikums 

 

Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji pirms Finansējuma piešķiršanas 

 

Projektu pieteikumu vērtēšana notiek divās kārtās, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji. Tiek pārbaudīta visu iesniegto projekta 

pieteikumu atbilstība administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst 

administratīvās vērtēšanas kritērijam Nr.1.1., Nr.1.2. vai Nr.1.3., projekta pieteikums tālāk netiek 

vērtēts. Ja projekta pieteikuma vērtēšanas gaitā tiek konstatētas neatbilstības kādam no administratīvās 

vērtēšanas kritērijiem no Nr.1.4. līdz Nr.1.9. vai trūkst tādas informācijas, kuru Komisija atzīst par 

būtisku, Komisija var lūgt privātpersonu precizēt projekta pieteikumu pirms tālākas vērtēšanas. 

Projekta atbilstības kritēriji. Katrs komisijas loceklis izvērtē projekta pieteikumā paredzēto aktivitāšu 

atbilstību Konkursa nolikuma 5.punktā paredzētajām darbībām, projekta mērķa, plānoto aktivitāšu un 

to rezultātu savstarpējo saistību, kā arī novērtējot privātpersonas resursus un ieguldījumu valsts 

pārvaldes uzdevuma īstenošanai. Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no atbilstības kritērijiem, 

projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts. 

Projekta pieteikuma kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji. Katru projekta pieteikumu izvērtē katrs 

vērtēšanas komisijas loceklis, to novērtējot ar punktiem no 1-3, atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. 

Rezultātā tiek iegūts katra projekta pieteikuma kopējais vērtējums, saskaitot kopā katra vērtēšanas 

komisijas locekļa piešķirto punktu skaitu. Projektu vērtēšanas posmā komisija var pieaicināt projekta 

iesniedzējus prezentēt savu projekta ideju. 

 

1.tabula 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Administratīvie vērtēšanas kritēriji Jā Nē 

1.1. Projekta iesniedzējs atbilst Konkursa nolikuma 4.punktā 

izvirzītajām prasībām. 

  

1.2. Projekta pieteikums ir sagatavots papīra formā un iesniegts 

personīgi vai nosūtīts pa pastu, vai sagatavots elektroniska 

dokumenta formā un iesniegts elektroniski, parakstot ar drošu 

elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu. 

  

1.3. Projekta pieteikums iesniegts nolikumā norādītajā termiņā.   

1.4. Projekta pieteikuma iesniedzējs deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu plāno īstenot Mārupes novadā.  

  

1.5. Pilnībā ir aizpildīti visi projekta pieteikuma veidlapas lauki, kas 

attiecas uz iesniedzēju. 

  

1.6. Projekta iesniegumā nav neatrunātu svītrojumu, aizkrāsojumu, 

labojumu un papildinājumu. 

  

1.7. Projekta pieteikuma veidlapai ir pievienoti visi noteiktie 

pielikumi: 

- apliecinājums, ka uz privātpersonu nav attiecināmi Konkursa 

nolikuma 15.punktā minētie ierobežojumi; 

- saskaņojuma lapa tādu projektu īstenošanai, kuri skar 

nekustamo īpašumu; 

- rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” plānotās infrastruktūras 

vizualizācija identificējamā (piemēram, zemes vienības 

adrese/nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums un 

izvietojuma shēma) teritorijā (ar Būvvaldes akceptu, ja 

attiecināms). 

  

1.8. Projekta izmaksu pozīcijas atbilst attiecināmo izmaksu 

nosacījumiem. 

  

1.9. Pieprasītais pašvaldības finansējums nepārsniedz 2000 EUR vai 

5000 EUR, ja attiecināms izņēmums ar Konkursa nolikumu. 

  

 

 



2.tabula 

Projekta pieteikuma atbilstības vērtēšanas kritēriji 

Nr.  Atbilstības vērtēšanas kritēriji Jā  Nē 

2.1. Projekta pieteikumā paredzētās aktivitātes atbilst Konkursa 

nolikuma 5.punktā paredzētajām darbībām 

  

2.2. Starp projekta nepieciešamības pamatojumu, definēto mērķi, 

plānotajām aktivitātēm un to rezultātiem ir skaidri parādīta 

savstarpējā saistība. 

  

2.3. Projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi plānoto 

aktivitāšu rezultāti skaitliskā izteiksmē. 

  

2.4. Pieteikumā norādītais privātpersonas ieguldījums ir pietiekams 

valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai 

  

 

3.tabula  

Projekta pieteikuma kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Kvalitatīvie vērtēšanas 

kritēriji 

Apraksts Punkti 

(1-3) 

3.1. Projekta nozīmīgums un pamatojums 

3.1.1. Cik lielā mērā projekta 

pieteikums ir atbilstošs  

1 Projekta pieteikums atbilst deleģētā valsts 

pārvaldes uzdevuma izpildei, pilnīgi atbilst 

projekta mērķim un ir detalizēti aprakstīts. (3 

punkti) 

2 Projekta pieteikums atbilst deleģētā valsts 

pārvaldes uzdevuma izpildei, daļēji atbilst 

projekta mērķim un ir pilnīgi aprakstīts. (2 

punkti) 

3 Projekta pieteikums daļēji atbilst deleģētā 

valsts pārvaldes uzdevuma izpildei, ir  

nepietiekami/neskaidri aprakstīts. (1 punkts) 

 

3.1.2. Cik lielā mērā projekts ir 

vērsts uz novada 

iedzīvotājiem kopumā - 

projekta mērķa grupa 

1 Projekta īstenošana ir virzīta uz mērķa grupas 

vajadzībām un projekta rezultāts dos labumu 

pēc iespējas lielākai sabiedrības daļai. (3 

punkti) 

2 Projekta mērķa grupa ir novada ciema 

iedzīvotāji. (2 punkti) 

3 Projekta mērķa grupa ir šaura (specifiska 

sporta joma, kādas mājas iedzīvotāji, 

specifiskas aktivitātes, u.c.). (1 punkts) 

 

3.2. Projekta pieteikuma aktivitāšu novērtējums 

3.2.1. Aktivitāšu 

nepieciešamība un 

atbilstība projekta mērķa 

sasniegšanai 

1 Plānotās projekta aktivitātes ir atbilstošas, 

pilnībā nodrošina projekta rezultātu 

sasniegšanu. (3 punkti) 

2 Plānotās projekta aktivitātes daļēji ir 

atbilstošas, lai sasniegtu projekta mērķi un 

nepieciešamas mērķa grupai. (2 punkti) 

3 Plānotās projekta aktivitātes vāji saistītas ar 

projekta rezultātu sasniegšanu un maz 

nepieciešamas mērķa grupai. (1 punkts) 

 

3.2.2. Cik lielā mērā projekts ir 

radošs un inovatīvs 

1 Projekta ideja ir radoša un oriģināla, Mārupes 

novadā nav realizēta. (3 punkti) 

2 Projekta aktivitātes ir radošas, bet Mārupes 

novadā realizēta līdzīga projekta ideja. (2 

punkti) 

3 Projekta ideja nav oriģināla, atkārtojas un tiek 

realizēta arī citur Mārupes novadā. (1 punkts) 

 



3.3. Projekta ilgtspēja 

3.3.1. Cik lielā mērā projekts 

sniegs labumu/ietekmēs 

mērķa grupu pēc projekta 

noslēguma 

1 Projekta ieguldījumi tiks izmantoti arī pēc 

projekta noslēguma vismaz 3 gadus un tie ir 

priekšnosacījums turpmākām, jaunām 

iniciatīvām novadā. (3 punkti) 

2  Projekta grupa nodrošinās projektā radīto 

rezultātu dzīvotspēju vismaz 2-3 gadus, tas 

neveicinās jaunu aktivitāšu īstenošanu (2 

punkti) 

3 Projekta ietekme izbeigsies līdz ar projekta 

aktivitāšu īstenošanu.  (1 punkts) 

 

3.4. Budžeta novērtējums 

3.4.1. Budžeta pamatotība 1 Projektā plānotie izdevumi ir nepieciešami 

projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, 

projekta budžets ir reāls, samērīgs un 

detalizēts pa aktivitātēm. (3 punkti) 

2 Projektā plānotie izdevumi ir nepieciešami 

projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, bet 

nav detalizēti (2 punkti) 

3 Budžets nav detalizēts, nevar novērtēt 

izmaksu pamatotību. (1 punkti) 

 

3.4.2.  Privāto resursu piesaiste 1 Projekta iesniedzēja ieguldījums ir brīvprātīga 

darba un materiālu veidā. (3 punkti) 

2 Projekta iesniedzēja ieguldījums ir materiālu 

veidā. (2 punkti) 

3 Projekta iesniedzēja ieguldījums ir brīvprātīga 

darba veidā. (1 punkti) 

 

 


