
8.pielikums 
 

PROJEKTA PIETEIKUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI PIRMS PROJEKTS TIEK 

NODOTS IEDZĪVOTĀJU BALOSTJUMAM 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji 

Tiek pārbaudīta visu iesniegto projektu pieteikumu atbilstība administratīvajiem 

vērtēšanas kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijam 

saskaņā ar 1.tabulas punktiem 1.-4.,  projekta pieteikums tālāk vērtēts netiek.  

Ja projekta pieteikuma vērtēšanas gaitā tiek konstatētas neatbilstības kādam no 

administratīvās vērtēšanas kritērijiem saskaņā ar 1.tabulas punktiem 5.-9.2., vai trūkst tādas 

informācijas, kuru Komisija atzīst par būtisku, Komisija var lūgt privātpersonu precizēt 

projekta pieteikumu pirms tā tālākas vērtēšanas. 

1.tabula 

Projekta pieteikuma administratīvie vērtēšanas kritēriji 

Nr. Administratīvais vērtēšanas kritērijs Atbilst Neatbilst 

1. Projekta iesniedzējs atbilst Konkursa nolikuma 4.punktā 

izvirzītajām prasībām. 

  

2. Projekta pieteikums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši 

Konkursa nolikuma 27.punktā paredzētajām prasībām.  

  

3. Projekta pieteikums iesniegts Konkursa nolikuma 10.2. 

punktā norādītajā termiņā. 

  

4. Projekta pieteikuma iesniedzējs deleģēto valsts pārvaldes 

uzdevumu plāno īstenot Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā. 

  

5. Pilnībā ir aizpildīti visi projekta pieteikuma veidlapas 

lauki. 

  

6. Projekta pieteikumā nav neatrunātu svītrojumu, 

aizkrāsojumu, labojumu un papildinājumu. 

  

7. Projekta pieteikuma veidlapai ir pievienoti visi noteiktie 

pielikumi: 

  

7.1. Apliecinājums, ka uz privātpersonu nav attiecināmi 

Konkursa nolikuma 15.punktā minētie ierobežojumi. 

  

7.2. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” : 

Daudzdzīvokļu nama īpašnieku saskaņojuma lapa, kas 

nepieciešama tādu projektu īstenošanai, kuri skar 

nekustamo īpašumu atbilstoši nekustamā īpašuma veidam 

un īpašnieku skaitam (ja attiecināms). 

  

7.3. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” : 

Ieceres saskaņojuma lapa ar Pašvaldības īpašumu 

pārvaldi un plānotās infrastruktūras vizualizācijas 

identificējamā (piemēram, zemes vienības 

adrese/nosaukums, zemes vienības kadastra apzīmējums 

un izvietojuma shēma) teritorijā. 

  

7.4. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”: 

Saskaņojuma lapa ar pasākuma norises vietas īpašnieku, 

ja pasākums tiks īstenots privātpersonas īpašumā, kas nav 

projekta pieteicēja īpašums. 

  

7.5. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”:   



Saskaņojuma lapa ar infrastruktūras turētāju pašvaldībā, 

ja pasākums tiks īstenots pašvaldības infrastruktūrā. 

8. Projekta izmaksu pozīcijas atbilst attiecināmo izmaksu 

nosacījumiem. 

  

9. Pieprasītais pašvaldības finansējums nepārsniedz:   

9.1. Rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra”: EUR 10 000,00.   

9.2. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes”: EUR 2 500,00.   

 

Projekta pieteikuma atbilstības vērtēšanas kritēriji 

Katrs komisijas loceklis izvērtē projekta pieteikumā paredzēto aktivitāšu atbilstību 

Konkursa nolikumam. Ja projekta pieteikums neatbilst kādam no atbilstības kritērijiem, 

Komisijai ir tiesības lūgt projekta iesniedzēju aktualizēt projekta pieteikumu un tā pielikumus. 

Ja projekta pieteicējs projekta pieteikumu neaktualizē, vai neiesniedz trūkstošos pielikumus, 

projekta pieteikums tiek noraidīts. 

2.tabula 

Projekta pieteikuma atbilstības vērtēšanas kritēriji 

Nr. Atbilstības vērtēšanas kritērijs Atbilst Neatbilst 

1. Projekta pieteikumā paredzētās aktivitātes atbilst 

Konkursa nolikuma 5.punktā paredzētajām darbībām. 

  

2. Projekts tiks īstenots Konkursa nolikumā paredzētajā 

termiņā.  

  

3. Projekta īstenošanas vieta: 

Projekta īstenotājs ir īpašnieks projekta īstenošanas vietai, 

vai tas ir iesniedzis saskaņojumu ar īpašnieku par projekta 

īstenošanu.  

  

4. Projekta mērķis ir saprotams un sasniedzams.    

5. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” pa punktiem norādīts 

katrs pasākums, kas tiks īstenots (pievienot īss pasākuma 

apraksts un/vai programma), norādīts konkrētā pasākuma 

norises laiks (ja nav zināms, norādīts mēnesis ar 

komentāru, ka tiks precizēts) un vieta, mērķa grupa, 

plānoto dalībnieku skaits, piesaistītie speciālisti. 

  

6. Paskaidrots, kāpēc nepieciešams īstenot projektu.    

7. Norādīti objektīvi un pārbaudāmi plānotie uzdevumi un 

sasniedzamie rezultāti skaitliskā izteiksmē. 

  

8. Rīcībā “Sabiedriskās aktivitātes” piesaistīto speciālistu 

izglītība un pieredze ir pietiekama projekta pasākumu 

īstenošanai.  

  

9. Tiks nodrošināti informatīvie pasākumi.   

10. Projekta budžetā paredzētie izdevumi nepārsniedz 

Konkursa nolikuma 13.punktā paredzētos limitus un ir 

attiecināmi rīcībā “Maza mēroga infrastruktūra” saskaņā 

ar Konkursa nolikuma 17.punktu, bet rīcībā “Sabiedriskās 

aktivitātes” saskaņā ar 18.punktu. 

  

11. Pieteikumā norādītais privātpersonas ieguldījums ir 

pietiekams valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanai. 

  

12. Projekta īstenošanas laika grafiks atbilst Konkursa 

nolikumā paredzētajam termiņam.  

  

 


